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1 313 M 01 12 7 01 00112 2012 5 14
SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 

LOCUINTA UNIFAMILIALA IN 
PENSIUNE AGROTURISTICA

PFA DOBRA  IOAN 
COSMIN ,,FERMA 

GIRDA''
ALBA

Comuna/Oras 
GARDA DE SUS Sat 

GARDA DE SUS
- - - - - - - - - - - 116.904 0 99.368 0 17.536 99.368

- Solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN 5520 obligatoriu la depunerea cererii de finantare asa cum reiese din Certificatul constatator nr 510429/05.05.2012  - Solicitantul nu este 
inregistrat cu codul CAEN 5520 obligatoriu la depunerea cererii de finantare asa cum reiese din Certificatul constatator nr 510429/05.05.2012  Solicitantul nu este inregistrat cu codul 
CAEN 5520 obligatoriu la depunerea cererii de finantare asa cum reiese din Certificatul constatator nr 510429/05.05.2012  Solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN 5520 
obligatoriu la depunerea cererii de finantare asa cum reiese din Certificatul constatator nr 510429/05.05.2012 

2 313 M 01 12 7 01 00014 2012 5 14

INFIINTARE PENSIUNE AGRO-
TURISTICA IN LOCALITATEA LUNCA 

LARGA, COMUNA OCOLIS, 
JUDETUL ALBA

MECEA LUCIAN 
AUGUSTIN ALBA

Comuna/Oras 
OCOLIS Sat 

OCOLIS
- - - - - - - - - - - 116.988 0 99.439 0 17.549 198.807

S-a bifat nu la EG 2 deorece solicitantul are domiciliul in Cluj Napoca si resedinta in sat Lunca Larga ,comuna Ocolis.

 Din documentele prezentate nu se respecta în cazul investitiilor în agro-turism (constructii noi)  cerinta conform careia, la momentul aplicarii solicitantul are domiciliul permanent in 
locatia/gospodaria/comuna respectiva. Din documentele prezentate nu se respecta definitia agro-turismului din Ordinul 1051/2011, conform careia solicitantul trebuie să fie permanent la 
dispoziţia turistului şi să locuiască fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă din aceeaşi locaţie/ gospodărie. 
 Resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune exista  documentul 23 angajamentul ca la finalizarea investitiei 
solicitantul va domicilia permanent in locatia unde se va infiinta investitia dar in studiul de fezabilitate nu este prins ca functionalitate domiciliul solicitantului si in bugetul indicativ  nu sunt 
mentionate  cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
S-a bifat nu la EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturimului
„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala”.
Activitatea agricola a solicitantului se desfasoara pe 150 mp care consta in cultivarea a 100 mp de cartofi 25 mp morcov si 25 mp de ceapa si pe 350 mp cu pomi fructiferi,
Productia de legume si fructe este foarte mica .Din aceasta cantitate de legume si fructe nu se poate asigura hrana partiala a turistilor si nici venituri suplimentare.Din aceasta productie 
nu se poate asigura nici consumul propriu al familiei   S-a bifat nu la EG 2 deorece solicitantul are domiciliul in Cluj Napoca si resedinta in sat Lunca Larga ,comuna Ocolis.

 Din documentele prezentate nu se respecta în cazul investitiilor în agro-turism (constructii noi)  cerinta conform careia, la momentul aplicarii solicitantul are domiciliul permanent in 
locatia/gospodaria/comuna respectiva. Din documentele prezentate nu se respecta definitia agro-turismului din Ordinul 1051/2011, conform careia solicitantul trebuie să fie permanent la 
dispoziţia turistului şi să locuiască fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă din aceeaşi locaţie/ gospodărie. 
 Resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune exista  documentul 23 angajamentul ca la finalizarea investitiei 
solicitantul va domicilia permanent in locatia unde se va infiinta investitia dar in studiul de fezabilitate nu este prins ca functionalitate domiciliul solicitantului si in bugetul indicativ  nu sunt 
mentionate  cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
S-a bifat nu la EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturimului
„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala”.
Activitatea agricola a solicitantului se desfasoara pe 150 mp care consta in cultivarea a 100 mp de cartofi 25 mp morcov si 25 mp de ceapa si pe 350 mp cu pomi fructiferi,
Productia de legume si fructe este foarte mica .Din aceasta cantitate de legume si fructe nu se poate asigura hrana partiala a turistilor si nici venituri suplimentare.Din aceasta productie 
nu se poate asigura nici consumul propriu al familiei   S-a bifat nu la EG 2 deorece solicitantul are domiciliul in Cluj Napoca si resedinta in sat Lunca Larga ,comuna Ocolis.

 Din documentele prezentate nu se respecta în cazul investitiilor în agro-turism (constructii noi)  cerinta conform careia, la momentul aplicarii solicitantul are domiciliul permanent in 
locatia/gospodaria/comuna respectiva. Din documentele prezentate nu se respecta definitia agro-turismului din Ordinul 1051/2011, conform careia solicitantul trebuie să fie permanent la 
dispoziţia turistului şi să locuiască fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă din aceeaşi locaţie/ gospodărie. 
 Resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune exista  documentul 23 angajamentul ca la finalizarea investitiei 
solicitantul va domicilia permanent in locatia unde se va infiinta investitia dar in studiul de fezabilitate nu este prins ca functionalitate domiciliul solicitantului si in bugetul indicativ  nu sunt 
mentionate  cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
S-a bifat nu la EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturimului
„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala”.
Activitatea agricola a solicitantului se desfasoara pe 150 mp care consta in cultivarea a 100 mp de cartofi 25 mp morcov si 25 mp de ceapa si pe 350 mp cu pomi fructiferi,
Productia de legume si fructe este foarte mica .Din aceasta cantitate de legume si fructe nu se poate asigura hrana partiala a turistilor si nici venituri suplimentare.Din aceasta productie 
nu se poate asigura nici consumul propriu al familiei   S-a bifat nu la EG 2 deorece solicitantul are domiciliul in Cluj Napoca si resedinta in sat Lunca Larga ,comuna Ocolis.

 Din documentele prezentate nu se respecta în cazul investitiilor în agro-turism (constructii noi)  cerinta conform careia, la momentul aplicarii solicitantul are domiciliul permanent in 
locatia/gospodaria/comuna respectiva. Din documentele prezentate nu se respecta definitia agro-turismului din Ordinul 1051/2011, conform careia solicitantul trebuie să fie permanent la 
dispoziţia turistului şi să locuiască fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă din aceeaşi locaţie/ gospodărie. 
 Resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune exista  documentul 23 angajamentul ca la finalizarea investitiei 
solicitantul va domicilia permanent in locatia unde se va infiinta investitia dar in studiul de fezabilitate nu este prins ca functionalitate domiciliul solicitantului si in bugetul indicativ  nu sunt 
mentionate  cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
S bif t l EG7 d t d fi iti t i l

3 313 M 01 12 7 01 00029 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA, COMUNA IGHIU, 

LOCALITATEA  SARD, JUDETUL 
ALBA

TIMPEA FELICIANA ALBA Comuna/Oras IGHIU 
Sat SARD - - - - - - - - - - - 117.640 0 99.994 0 17.646 298.801

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 contravine 
obiectivelor măsurii?” Proiectele verificate au fost : Timpea Feliciana,Martin Mariana, Mihailescu Aurel, Rus Cosmin Gabriel, SC ANASTASIA GAMES SRL si SC RELAX BEST SRL
Din punct de vedere al terenului, toti beneficiarii mentionati mai susau cumparat terenurile de Sas Florin Gabriel si sotia Sas Eva, contractele de vanzare cumparare fiind in aceiasi 
perioada, respectiv 25.04.2012 pentru terenurile pe care se vor construi cele 4 agropensiuni si data de 10.05.2012 pentru terenurile unde se vor constru spatiile recreationale.
Aceste terenuri au fost cumparate cu aproximativ  doua saptamani inainte de depunerea cererilor de finantare respectiv 16.05.2012. Toate documentele atasate la cererea de finantare 
au aceiasi data. Valoarea investitiilor este foarte apropiata. Extrasele de cont pentru cei 6 solicitanti figureaza cu depuneri in data de 09.05.2012-10.05.2012 la aceiasi banca respectiv 
OTP BANK ROMANIA.
Luand in considerare Nota APDRP nr 2037/24.09.2010, se constata urmatoarele : investitiile sunt de acelas tip, pot functiona ca un tot unitar,investitiile sunt amplasate pe parcele 
vecine. In concluzie se demonstreaza premisele crearii de conditii artificiale pentru a beneficia de plati prin depasirea plafonului maxim alocat pentru construirea de 4 agropensiuni si 2 
spatii recreationale prin derularea in acelasi timp a proiectelor.
Exista premisele crearii de conditii artificiale pentru a beneficia de plati prin depasirea plafonului maxim alocat, prin derularea in acelas timp a proiectelor.
  Crearea de conditii artificiale rezulta din : 
- parcele vecine pentru realizarea a 6 investitii : 4 agropensiuni si 2 spatii recreationale.
- Cererile de finantare si Studiile de fezabilitate contin aceleasi aspecte cu mici diferente intre ele
- extrasele de cont pentru cei 4 beneficiari figureaza cu depuneri in data de 09.05.2012-10.05.2012 la aceiasi banca respectiv OTP BANK ROMANIA, iar pentru cei 2 beneficiari csre 
su spstii recreationale sursa de cofinantare provine de la aceiasi persoana juridica respectiv INDUSTRIAL EURO STAR SRL
- valoarea investitiilor este foarte apropiata
- cele doua societati sunt infiintate la date foarte apropiate si au acelas sediu social
- investitiile sunt de acelas tip si pot ulterior functiona ca un tot unitar

4 313 M 01 12 7 01 00090 2012 5 15

MODERNIZARE PENSIUNE 
TURISTICA, SAT GARDA DE SUS, 
COMUNA GARDA DE SUS, JUDET 

ALBA

PFA DANCIU 
CARMEN LIVIA ALBA

Comuna/Oras 
GARDA DE SUS Sat 

GARDA DE SUS
- - - - - - - - - - - 49.927 0 24.963 0 24.964 323.764

La punctele 1.7 si 1.8 nu este cazul.  EG5- Neindeplinirea criteriului de eligibilitate este sustinuta de informatiile incluse in cadrul declaratiei aferente (doc justificativ 15). Din acest 
document anexat in urma solicitarii de informatii suplimenatre, nu reiese indeplinirea conditiei de crestere a gradului de confort cu cel puţin o floare/o stea. Conform acestuia solicitantul 
doreste cresterea nivelului de confort ceea ce nu presupune o angajare ferma in acest sens aşa cum presupune documentul cu ajutorul căruia se realizează verificarea criteriului.

De asemenea, conform precizărilor din Memoriul Justificativ de la pagina 27 nu se mentioneaza cresterea de la categoria de 3 stele la cea de 4 stele decat prin dotarea pensiunii 
existente cu mobilier de calitate superioara. 
Absenta avizului specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului conduce la neindeplinirea criteriului de eligibilitate. 
Acesta, contine informatii relevante cu privire obiectivul propus prin proiect modernizarea pensiunii in vedere includerii aceasteia in categoria de 4 stele, precum si structura existenta a 
pensiunii incadrate in categoria de 3 stele. 

Conform informatiilor furnizate prin proiect cu privire la clasificarea unitatii de cazare aferenta gradului de confort specific a 4 flori nu reies : 
- suprafata obligatorie a camerei de cazare (18 mp) 
- nu sunt atasate planse relevante cu privire la amplasare instalatiilor si a racordurilor la utilitati
- lipsa parcarii (existenta parcarii fiind o conditie obligatorie pentru incadrarea pensiunii la categoria de 4 stele).
- sufragerie dotata cu mobilier adecvat, de calitate superioara (conditie obligatorie)
Conform documentelor justificative atasate cererii de finantare (Autorizatie de mediu, Certificatul de clasificare MTCT şi informaţiile furnizate în conţinutul MJ) sunt contradictorii datele 
cu privire la structura cladirii care face obiectul proiectului.

EG16 – nu este îndeplinit întrucât:

Doc. 4.2- nu este anexat actul de proprietate sau de succesiune, ci doar extras de carte funciara.
  EG5- Neindeplinirea criteriului de eligibilitate este sustinuta de informatiile incluse in cadrul declaratiei aferente (doc justificativ 15). Din acest document anexat in urma solicitarii de 
informatii suplimenatre, nu reiese indeplinirea conditiei de crestere a gradului de confort cu cel puţin o floare/o stea. Conform acestuia solicitantul doreste cresterea nivelului de confort 
ceea ce nu presupune o angajare ferma in acest sens aşa cum presupune documentul cu ajutorul căruia se realizează verificarea criteriului.

De asemenea, conform precizărilor din Memoriul Justificativ de la pagina 27 nu se mentioneaza cresterea de la categoria de 3 stele la cea de 4 stele decat prin dotarea pensiunii 
existente cu mobilier de calitate superioara. 
Absenta avizului specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului conduce la neindeplinirea criteriului de eligibilitate. 
Acesta, contine informatii relevante cu privire obiectivul propus prin proiect modernizarea pensiunii in vedere includerii aceasteia in categoria de 4 stele, precum si structura existenta a 
pensiunii incadrate in categoria de 3 stele. 

Conform informatiilor furnizate prin proiect cu privire la clasificarea unitatii de cazare aferenta gradului de confort specific a 4 flori nu reies : 
- suprafata obligatorie a camerei de cazare (18 mp) 
- nu sunt atasate planse relevante cu privire la amplasare instalatiilor si a racordurilor la utilitati
- lipsa parcarii (existenta parcarii fiind o conditie obligatorie pentru incadrarea pensiunii la categoria de 4 stele).
- sufragerie dotata cu mobilier adecvat, de calitate superioara (conditie obligatorie)
Conform documentelor justificative atasate cererii de finantare (Autorizatie de mediu, Certificatul de clasificare MTCT şi informaţiile furnizate în conţinutul MJ) sunt contradictorii datele 
cu privire la structura cladirii care face obiectul proiectului.

EG16 – nu este îndeplinit întrucât:

Doc. 4.2- nu este anexat actul de proprietate sau de succesiune, ci doar extras de carte funciara.

Sesiunea nr. M 313 - 1/12 - 16.05.2012 Măsura 313
Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 161.955.172,80 Euro

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

Page 1 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

5 313 M 01 12 7 01 00015 2012 5 15
„INFINTARE PENSIUNE 

AGROTURISTICA, COMUNA ALBAC, 
JUDETUL ALBA”

BUMB MARCELA 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA
ALBA Comuna/Oras 

ALBAC Sat ALBAC - - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 423.764

Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligbilitate EG16 ”Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia 
sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani” in sensul ca, la documente de proprietate a prezentat Sentinta civila nr. 516/08.05.2012 si extras CF 70902 care atesta 
intabularea terenului pe alte persoane decat solicitantul. Din aceste documente rezulta faptul ca nu sunt indeplinite formalitatile de publicitate imobiliara fapt care determina 
impozabilitatea dreptului de proprietate fata de terti.  Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligbilitate EG16 ”Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate 
asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani” in sensul ca, la documente de proprietate a prezentat Sentinta civila 
nr. 516/08.05.2012 si extras CF 70902 care atesta intabularea terenului pe alte persoane decat solicitantul. Din aceste documente rezulta faptul ca nu sunt indeplinite formalitatile de 
publicitate imobiliara fapt care determina impozabilitatea dreptului de proprietate fata de terti.  Nu este indepliniit criteriul de eligbilitate EG16 ”Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul 
de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani”, in sensul ca, la documente de proprietate a prezentat 
Sentinta civila nr. 516/08.05.2012 si extras CF 70902 care atesta intabularea terenului pe alte persoane decat solicitantul. Din aceste documente rezulta faptul ca nu sunt indeplinite 
formalitatile de publicitate imobiliara fapt care determina impozabilitatea dreptului de proprietate fata de terti.  Nu este indepliniit criteriul de eligbilitate EG16 ”Beneficiarul trebuie să 
dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani”, in sensul ca, la documente de 
proprietate a prezentat Sentinta civila nr. 516/08.05.2012 si extras CF 70902 care atesta intabularea terenului pe alte persoane decat solicitantul. Din aceste documente rezulta faptul 
nu sunt indeplinite formalitatile de publicitate imobiliara fapt care determina impozabilitatea dreptului de proprietate fata de terti. 

6 313 M 01 12 7 01 00103 2012 5 15

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
PENSIUNE TURISTICA IN VILA 

AGROTURISTICA CU 
MODERNIZARE SI EXTINDERE ,SAT 

CARPINIS.COMUNA GARBOVA, 
JUDETUL ALBA

TUDOR MARIA - 
DORINA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

ALBA
Comuna/Oras 
GARBOVA Sat 

CARPINIS
- - - - - - - - - - - 116.527 0 99.048 0 17.479 522.812

Proiectul nu respecta criteriile EG 5-&lt; Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare&gt; si EG 14- 
&lt;Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile, autorizaţiile (dacă este cazul) necesare investiţiei respective. Nu s-a raspuns la informatii suplimentare. Beneficiarul nu a 
putut prezenta avizul MDRT pentru vila agroturistica de 3 margarete (obiectul pentru care a fost conceput  proiectul).  S-a bifat nu la EG 14 deoarece toate avizele prezentate sunt pe v
agroturistica ,clasificare care in Ordinul 1051/2011 nu exista  Proiectul nu respecta criteriile EG 5-&lt; Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare 
prevăzute în legislaţia naţională în vigoare&gt; si EG 14- &lt;Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile, autorizaţiile (dacă este cazul) necesare investiţiei respective. Nu
a raspuns la informatii suplimentare. Beneficiarul nu a putut prezenta avizul MDRT pentru vila agroturistica de 3 margarete (obiectul pentru care a fost conceput  proiectul). 

7 313 M 01 12 7 01 00037 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA JURJ VOICHITA ALBA

Comuna/Oras 
SCARISOARA Sat 

SCARISOARA
- - - - - - - - - - - 117.143 0 99.571 0 17.572 622.383

S-a bifat nu la EG 2 deorece  din documentele prezentate nu se respecta definitia agro-turismului din Ordinul 1051/2011, conform careia solicitantul trebuie 
să fie permanent la dispoziţia turistului şi să locuiască fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă din aceeaşi locaţie/ gospodărie.   Domiciliul solicitantului nu corespunde cu 
locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune exista  documentul 23 angajamentul ca la finalizarea investitiei solicitantul va domicilia permanent in locatia unde 
se va infiinta investitia dar in studiul de fezabilitate nu este prins ca functionalitate domiciliul solicitantului si in bugetul indicativ  nu sunt mentionate  cheltuielile neeligibile aferente 
constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului. 
In cadrul studiului de fezabilitate nu este descrisa activitatea agricola desfasurata de solicitanta si nici cum se vor imbina activitatile agricole cu serviciile de cazare,deci practic nu este 
descrisa activitatea de agroturism.
S-a bifat nu la EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturimului „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor 
agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si 
implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala”. 
Nu este descris modul cum se vor realiza venituri din activitatea agricola  si nici cum se va asigura hranirea partiala a turistilor din produse obtinute in propria gospodarie.
Deci practic nu este o activitate de agroturism.  S-a bifat nu la EG 2 deorece  din documentele prezentate nu se respecta definitia agro-turismului din Ordinul 1051/2011, conform careia 
solicitantul trebuie să fie permanent la dispoziţia turistului şi să locuiască fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă din aceeaşi locaţie/ gospodărie.   Domiciliul solicitantului nu 
corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune exista  documentul 23 angajamentul ca la finalizarea investitiei solicitantul va domicilia 
permanent in locatia unde se va infiinta investitia dar in studiul de fezabilitate nu este prins ca functionalitate domiciliul solicitantului si in bugetul indicativ  nu sunt mentionate  cheltuielile 
neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului. 
In cadrul studiului de fezabilitate nu este descrisa activitatea agricola desfasurata de solicitanta si nici cum se vor imbina activitatile agricole cu serviciile de cazare,deci practic nu este 
descrisa activitatea de agroturism.
S-a bifat nu la EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturimului „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor 
agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si 
implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala”. 
Nu este descris modul cum se vor realiza venituri din activitatea agricola  si nici cum se va asigura hranirea partiala a turistilor din produse obtinute in propria gospodarie.
Deci practic nu este o activitate de agroturism.  S-a bifat nu la EG 2 deorece  din documentele prezentate nu se respecta definitia agro-turismului din Ordinul 1051/2011, conform careia 
solicitantul trebuie să fie permanent la dispoziţia turistului şi să locuiască fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă din aceeaşi locaţie/ gospodărie.   Domiciliul solicitantului nu 
corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune exista  documentul 23 angajamentul ca la finalizarea investitiei solicitantul va domicilia 
permanent in locatia unde se va infiinta investitia dar in studiul de fezabilitate nu este prins ca functionalitate domiciliul solicitantului si in bugetul indicativ  nu sunt mentionate  cheltuielile 
neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului. 
In cadrul studiului de fezabilitate nu este descrisa activitatea agricola desfasurata de solicitanta si nici cum se vor imbina activitatile agricole cu serviciile de cazare,deci practic nu este 
descrisa activitatea de agroturism.
S-a bifat nu la EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturimului „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor 
agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si 
implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala”. 
Nu este descris modul cum se vor realiza venituri din activitatea agricola  si nici cum se va asigura hranirea partiala a turistilor din produse obtinute in propria gospodarie.
Deci practic nu este o activitate de agroturism. 

8 313 M 01 12 7 01 00101 2012 5 15

SCHIMBARE DESTINATIE DIN 
CABANA FORESTIERA IN 
PENSIUNE TURISTICA CU 

EXTINDERE SI MODERNIZARE

SC SUREANU 
TURISM SRL ALBA

Comuna/Oras 
SUGAG Sat TAU 

BISTRA
- - - - - - - - - - - 349.462 0 174.731 0 174.731 797.114

S-a bifat nu la punctul 1.2 deoarece solicitantul a depus Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice expirat.
S-a depus Certificat nr.20514/04.04.2012 cu valabilitate 30 zile de la data eliberarii iar cererea de finantare este depusa in data de 15.05.2012  S-a bifat nu la punctul 1.2 deoarece 
solicitantul a depus Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice expirat.
S-a depus Certificat nr.20514/04.04.2012 cu valabilitate 30 zile de la data eliberarii iar cererea de finantare este depusa in data de 15.05.2012 

9 313 M 01 12 7 01 00048 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA POPA LEONTINA ALBA

Comuna/Oras 
ALMASU MARE Sat 

CIB
- - - - - - - - - - - 116.257 0 98.818 0 17.439 895.932

S-a bifat Nu la EG 2 deoarece solicitantul are domiciliul in orasul Zlatna , judetul Alba si  resedinta  in comuna Almasu Mare in perioada 26.04.2012-24.11.2012 .
Dupa aceasta data solicitantul nu mai poate desfasura activitate agricola deorece numai are domiciliul sau resedinta in locatia/gospodaria/comuna respectiva.
S-a bifat Nu la EG7 deoarece solicitantul nu desfasoara activitati agricole avand domiciliul in orasul Zlatna.

„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, constituind o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala.
Prin urmare nu se respecta definitia agroturismului solicitantul nu desfasoara activitate agricola .  S-a bifat Nu la EG 2 deoarece solicitantul are domiciliul in orasul Zlatna , judetul Alba si  
resedinta  in comuna Almasu Mare in perioada 26.04.2012-24.11.2012 .
Dupa aceasta data solicitantul nu mai poate desfasura activitate agricola deorece numai are domiciliul sau resedinta in locatia/gospodaria/comuna respectiva.
S-a bifat Nu la EG7 deoarece solicitantul nu desfasoara activitati agricole avand domiciliul in orasul Zlatna.

„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, constituind o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala.
Prin urmare nu se respecta definitia agroturismului solicitantul nu desfasoara activitate agricola .  S-a bifat Nu la EG 2 deoarece solicitantul are domiciliul in orasul Zlatna , judetul Alba si  
resedinta  in comuna Almasu Mare in perioada 26.04.2012-24.11.2012 .
Dupa aceasta data solicitantul nu mai poate desfasura activitate agricola deorece numai are domiciliul sau resedinta in locatia/gospodaria/comuna respectiva.
S-a bifat Nu la EG7 deoarece solicitantul nu desfasoara activitati agricole avand domiciliul in orasul Zlatna.

„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, constituind o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala.
Prin urmare nu se respecta definitia agroturismului solicitantul nu desfasoara activitate agricola .
Solicitantul a depus declaratie in care mentioneaza faptul ca la finalizarea investitiei va domicilia in locatia unde s-a infiintat pensiunea agroturistica 

10 313 M 01 12 7 01 00026 2012 5 15
CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "VALEA 

SOARELUI"

SELAGEA 
ALEXANDRA ALBA

Comuna/Oras 
VINTU DE JOS Sat 

CAMPU GOBLII
- - - - - - - - - - - 102.462 0 87.023 0 15.439 982.955

La 1.7 si 1.8 nu este cazul  -S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece solicitantul locuieste la oras (municipiul Alba Iulia)si se considera ca nu desfasoara activitate agricola in 
momentul aplicarii,a incheiat un Contract de constituire a unui drept de uzufruct cu incheiere de autentificare nr. 983/11.05.2012 pentru imobil situat administrativ pe teritoriul comunei 
Vintu de Jos, sat Metereu, jud Alba inscris in CF 73395 avand categoria de folosinta pasune, nr. parcela 69/2 in suprafata de 136000mp. In Copie dupa Registrul agricol al comunei Vi
de Jos, adresa solicitantei SELAGEA ALEXANDRA  este in municipiul Alba Iulia, Str. Biruintei, Nr. 5, Bl. 32B, et.2, Ap.5 (aceiasi adresa ca in Carte de Identitate seria AX nr. 418058 
aflata la Dosarul administrativ al cererii de Finantare)si figureaza inscrisala pagina 540 pozitia 50 volum 56 cu 20 pasari si 10mp constructii anexe in primul semestru al anului 
2012.Faptul ca solicitantul nu desfasoara activitate agricola e intarit si situatia  Prognozelor incasari si plati in care nu sunt prevazute venituri din activitate agricola.
-S-a bifat NU la criteriul EG7 nu se respecta definitia agroturismului in sensul ca solicitantul nu poate asigura partial hrana turistilor din productia proprie deoarece nu desfasoara 
activitate agricola, veniturile fiind previzionate in Anexa C4 doar din cazare.  Proiectul nu este eligibil, nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate:
- EG2 deoarece solicitantul locuieste la oras (municipiul Alba Iulia)si se considera ca nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii,a incheiat un Contract de constituire a unui 
drept de uzufruct cu incheiere de autentificare nr. 983/11.05.2012 pentru imobil situat administrativ pe teritoriul comunei Vintu de Jos, sat Metereu, jud Alba inscris in CF 73395 avand 
categoria de folosinta pasune, nr. parcela 69/2 in suprafata de 136000mp. In Copie dupa Registrul agricol al comunei Vintu de Jos, adresa solicitantei SELAGEA ALEXANDRA  este in 
municipiul Alba Iulia, Str. Biruintei, Nr. 5, Bl. 32B, et.2, Ap.5 (aceiasi adresa ca in Carte de Identitate seria AX nr. 418058 aflata la Dosarul administrativ al cererii de Finantare)si 
figureaza inscrisala pagina 540 pozitia 50 volum 56 cu 20 pasari si 10mp constructii anexe in primul semestru al anului 2012.Faptul ca solicitantul nu desfasoara activitate agricola e 
intarit si situatia  Prognozelor incasari si plati in care nu sunt prevazute venituri din activitate agricola.
-EG7 nu se respecta definitia agroturismului in sensul ca solicitantul nu poate asigura partial hrana turistilor din productia proprie deoarece nu desfasoara activitate agricola iar veniturile  
previzionate in Anexa C4 sunt doar din cazare 
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CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA SAT CASOAIA, 

NR. 290A, COMUNA AVRAM IANCU, 
JUDETUL ALBA

TALPAS ETA-ADELA ALBA
Comuna/Oras 

AVRAM IANCU Sat 
CASOAIA

- - - - - - - - - - - 117.100 0 99.535 0 17.565 1.082.490

La punctul 1.6 s-a bifat DA deoarece solicitantul prezinta declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru cu codul CAEN. 

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.

  La punctul 1.6 s-a bifat DA deoarece solicitantul prezinta declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru cu codul CAEN. 

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.  Criteriile 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”, „EG11 - Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistice 
(inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a 
fragmentării excesive a peisajului natural” si „EG16 - Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de 
folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani”  nu sunt indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat doc. 4.2 „Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului pe care se va 
realiza investitia”. De mentionat ca, acest document este unul obligatoriu inca de la verificarea conformitatii. Astfel, in Fisa de verificare a conformitatii 2.1 Masura 313, cod manual M 0
02, versiunea 06 se mentioneaza modul in care se verifica conformitatea pentru documentul 4.2:

„4.2.  De verificat prezenţa obligatorie a cel puţin unuia din aceste documente, funcţie de tipul investiţiei. 
Se verifică prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra cladirii/terenului pe care este/se va realiza investitia, fie a contractului de concesiune a cladirii/ terenului, 
fie a documentelor incheiate la notariat, care certifică dreptul de folosinţă al terenului/ clădirii  (pentru investiţiile  aferente componentelor b, c şi d) pe o perioadă de cel putin 10 ani de la 
data depunerii cererii de finanţare. În cazul contractelor de comodat sau de închiriere pentru clădire se ataşează şi extrasul de carte funciară. Controlul conformităţii va consta în 
verificarea pe de o parte că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat (dacă este cazul), iar pe de altă parte că acestea din urmă 
au fost emise pe numele solicitantului. Se solicita originalul documentului şi expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, bifand casuţa corespunzatoare in coloana „Concordanţa 
copie cu originalul”.”

Prin urmare, documentul „Extras de Carte Funciara” nu poate inlocui documentul 4.2 asa cum este acesta prezentat in Ghidul Solicitantului si in lipsa acestuia Cererea de Finantare este 
nu numai neeligibila dar si neconforma. Mai mult solicitantul Talpas Era Adela a prezentat in Cererea de Finantare la pag.101-103 un Extras de Carte Funciara din care rezulta ca, pentru 
suprafata de 6010 mp este intabulat drept de proprietate pe numele lui Talpos Cornel. In lipsa documentului ce atesta proprietatea, din Extrasul de Carte Funciara nu rezulta ca terenul 
respectiv este proprietatea ambilor soti.
In concluzie, nu a fost posibila verificarea daca documentul face referire la suprafata si localizarea investitiei daca informatiile cuprinse in acest document sunt in concordanta cu cele 
din Studiul de Fezabilitate si nici daca se certifica dreptul real principal.

Criteriul de eligibilitate „EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei”  se considera ca nu este indeplinit deoarece s-au constatat urmatoarele neconcordante:
- Solicitantul nu a completat in Anexele C1, C2 si C3 pozitia 26 “Plati pentru desfasurarea activitatilor agricole” pentru a putea demonstra desfasurarea activitatilor agricole in perioada 
de impelmentare a proiectului, fiind vorba de o agropensiune;
- Valoarea cumulata aferenta pozitiilor 18 “Ajutor nerambursabil FEADR” din Anexele C1-C2 este de 439.737 lei care impartita la cursul euro din Bugetul Indicativ  (4,4268) rezulta un 
ajutor de 99.335 Euro, in timp ce in Planul Financiar este prezentat un ajutor de 99.535 Euro.

Criteriile de eligibilitate „EG5 - Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare” si „EG7 - Pentru investiţii în 
structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă 
standardul de calitate de minim 1 floare” nu sunt indeplinite deoarece  documentul 15 respectiv „Avizul specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru constructia structurilor de primire turistice” este un document care  se poate declara nul pentru Cererea de Finantare in cauza in conditiile in 
care acesta a fost obtinut  in baza unui alt Certificat de Urbanism (nr. 187 din 23.04.2012) decat cel care face obiectul proiectului (nr. 2/02.05.2012).

Criteriul de eligibilitate „EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG” nu este indeplinit deoarece Certificatul de Urbanism nr. 
2/02.05.2012 nu prezinta mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie respecta prevederile PUG, in conformitate cu prevederile Fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate 
E3.1- M313, cod manual M01-02, versiunea06.

Criteriul de eligibilitate „EG10 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică locală” nu este indeplinit deoarece in Avizul nr. 
44/26 04 2012 ifi f t l St di l d F bilit t t i t it i f it t d il t l t l A di Fi T h i d ifi it i l i i d

12 313 M 01 12 7 01 00097 2012 5 15 CONSTRUIRE VILA TURISTICA MOISA SIMONA ALBA
Comuna/Oras 

SUGAG Sat TAU 
BISTRA

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 1.282.490
Punctele 1.7 si 1.8 nu au fost bifate intrucat investitia propusa nu face obiectul acestor intrebari. 
Punctul 1.6 s-a bifat in baza declaratiei pe propria raspundere.  cererea de finantare a fost declarata neeligibila in baza criteriilor EG1 si EG5. Bugetul indicativ nu a fost completat si nu s-
au bifat punctele de la 3.3 pana la 5.2 deoarece proiectul prezinta si cheltuieli neeligibile care nu au putut fi cuantificate deoarece nu au fost solicitate informatii suplimentare. 

13 313 M 01 12 7 01 00123 2012 5 16

“CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA ”  COM. IGHIU , 
EXTRAVILAN SARD, JUD. ALBA RUS COSMIN- 

GABRIEL ALBA Comuna/Oras IGHIU 
Sat SARD - - - - - - - - - - - 117.640 0 99.994 0 17.646 1.382.484

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 contravine 
obiectivelor măsurii?”  Proiectele verificate au fost : Timpea Feliciana,Martin Mariana, Mihailescu Aurel, Rus Cosmin Gabriel, SC ANASTASIA GAMES SRL si SC RELAX BEST SRL
Pentru locatia proiectului depus de catre domnul RUS COSMIN GABRIEL, terenul a fost cumparat de la  Sas Florin Gabriel si sotia Sas Eva, aceiasi proprietari initiali ca si in cazul altor 
terenuri invecinate unde in sesiunea de depunere proiecte 01/12 aferenta masurii 313 s-au depus mai multe proiecte de agropensiuni si centre recreationale. Aceste terenuri au fost 
cumparate cu aproximativ  doua saptamani inainte de depunerea cererilor de finantare respectiv 16.05.2012. Toate documentele atasate la cererea de finantare au aceiasi data. 
Valoarea investitiilor este foarte apropiata. Extrasele de cont pentru cei 6 solicitanti figureaza cu depuneri in data de 09.05.2012-10.05.2012 la aceiasi banca respectiv OTP BANK 
ROMANIA.
Investitiile sunt de acelas tip, pot functiona ca un tot unitar,investitiile sunt amplasate pe parcele vecine. In concluzie se demonstreaza premisele crearii de conditii artificiale pentru a 
beneficia de plati prin depasirea plafonului maxim alocat pentru construirea de 4 agropensiuni si 2 spatii recreationale prin derularea in acelasi timp a proiectelor.
  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 contravine 
obiectivelor măsurii?” 
Crearea de conditii artificiale rezulta din : 
- parcele vecine pentru realizarea a 6 investitii : 4 agropensiuni si 2 spatii recreationale.
- Cererile de finantare si Studiile de fezabilitate contin aceleasi aspecte cu mici diferente intre ele
- extrasele de cont pentru cei 4 beneficiari figureaza cu depuneri in data de 09.05.2012-10.05.2012 la aceiasi banca respectiv OTP BANK ROMANIA, iar pentru cei 2 beneficiari care 
au spatii recreationale sursa de cofinantare provine de la aceiasi persoana juridica respectiv INDUSTRIAL EURO STAR SRL
- valoarea investitiilor este foarte apropiata
- cele doua societati sunt infiintate la date foarte apropiate si au acelasi sediu social
- investitiile sunt de acelas tip si pot ulterior functiona ca un tot unitar

14 313 M 01 12 7 01 00051 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA EXTRAVILAN SAT 

SARD, COMUNA IGHIU, JUDET 
ALBA

MIHAILESCU AUREL ALBA Comuna/Oras IGHIU 
Sat SARD - - - - - - - - - - - 114.640 0 97.444 0 17.196 1.479.928

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 contravine 
obiectivelor măsurii?”  Proiectele verificate au fost : Timpea Feliciana,Martin Mariana, Mihailescu Aurel, Rus Cosmin Gabriel, SC ANASTASIA GAMES SRL si SC RELAX BEST SRL
Pentru locatia proiectului depus de catre domnul MIHAILESCU AUREL, terenul a fost cumparat de la  Sas Florin Gabriel si sotia Sas Eva, aceiasi proprietari initiali ca si in cazul altor 
terenuri invecinate unde in sesiunea de depunere proiecte 01/12 aferenta masurii 313 s-au depus mai multe proiecte de agropensiuni si centre recreationale. Aceste terenuri au fost 
cumparate cu aproximativ  doua saptamani inainte de depunerea cererilor de finantare respectiv 16.05.2012. Toate documentele atasate la cererea de finantare au aceiasi data. 
Valoarea investitiilor este foarte apropiata. Extrasele de cont pentru cei 6 solicitanti figureaza cu depuneri in data de 09.05.2012-10.05.2012 la aceiasi banca respectiv OTP BANK 
ROMANIA.
Deasemenea luand in considerare Nota APDRP nr 2037/24.09.2010, se constata urmatoarele : investitiile sunt de acelas tip, pot functiona ca un tot unitar,investitiile sunt amplasate pe 
parcele vecine. In concluzie se demonstreaza premisele crearii de conditii artificiale pentru a beneficia de plati prin depasirea plafonului maxim alocat pentru construirea de 4 
agropensiuni si 2 spatii recreationale prin derularea in acelasi timp a proiectelor.
  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 contravine 
obiectivelor măsurii?”
Crearea de conditii artificiale rezulta din : 
- parcele vecine pentru realizarea a 6 investitii : 4 agropensiuni si 2 spatii recreationale.
- Cererile de finantare si Studiile de fezabilitate contin aceleasi aspecte cu mici diferente intre ele
- extrasele de cont pentru cei 4 beneficiari figureaza cu depuneri in data de 09.05.2012-10.05.2012 la aceiasi banca respectiv OTP BANK ROMANIA, iar pentru cei 2 beneficiari care 
au spatii recreationale sursa de cofinantare provine de la aceiasi persoana juridica respectiv INDUSTRIAL EURO STAR SRL
- valoarea investitiilor este foarte apropiata
- cele doua societati sunt infiintate la date foarte apropiate si au acelasi sediu social
- investitiile sunt de acelas tip si pot ulterior functiona ca un tot unitar

15 313 M 01 12 7 01 00058 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA EXTRAVILAN SAT 
SARD, COMUNA IGHIU, JUDETUL 

ALBA

MARTIN MARIANA 
IRINA ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - - 117.640 0 99.994 0 17.646 1.579.922

Exista premisele crearii de conditii artificiale pentru a beneficia de plati prin depasirea plafonului maxim alocat, prin derularea in acelas timp a proiectelor.
Crearea de conditii artificiale rezulta din : 
- parcele vecine pentru realizarea a 6 investitii : 4 agropensiuni si 2 spatii recreationale.
- Cererile de finantare si Studiile de fezabilitate contin aceleasi aspecte cu mici diferente intre ele
- extrasele de cont pentru cei 4 beneficiari figureaza cu depuneri in data de 09.05.2012-10.05.2012 la aceiasi banca respectiv OTP BANK ROMANIA, iar pentru cei 2 beneficiari csre 
su spstii recreationale sursa de cofinantare provine de la aceiasi persoana juridica respectiv INDUSTRIAL EURO STAR SRL
- valoarea investitiilor este foarte apropiata
- cele doua societati sunt infiintate la date foarte apropiate si au acelasi sediu social
- investitiile sunt de acelas tip si pot ulterior functiona ca un tot unitar
  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 contravine 
obiectivelor măsurii?” c Proiectele verificate au fost : Timpea Feliciana,Martin Mariana, Mihailescu Aurel, Rus Cosmin Gabriel, SC ANASTASIA GAMES SRL si SC RELAX BEST SRL
Din punct de vedere al terenului, toti beneficiarii mentionati mai sus au cumparat terenurile de Sas Florin Gabriel si sotia Sas Eva, contractele de vanzare cumparare fiind in aceiasi 
perioada, respectiv 25.04.2012 pentru terenurile pe care se vor construi cele 4 agropensiuni si data de 10.05.2012 pentru terenurile unde se vor construi spatiile recreationale.
Aceste terenuri au fost cumparate cu aproximativ  doua saptamani inainte de depunerea cererilor de finantare respectiv 16.05.2012. Toate documentele atasate la cererea de finantare 
au aceiasi data. Valoarea investitiilor este foarte apropiata. Extrasele de cont pentru cei 6 solicitanti figureaza cu depuneri in data de 09.05.2012-10.05.2012 la aceiasi banca respectiv 
OTP BANK ROMANIA.
Luand in considerare Nota APDRP nr 2037/24.09.2010, se constata urmatoarele : investitiile sunt de acelas tip, pot functiona ca un tot unitar,investitiile sunt amplasate pe parcele 
vecine. In concluzie se demonstreaza premisele crearii de conditii artificiale pentru a beneficia de plati prin depasirea plafonului maxim alocat pentru construirea de 4 agropensiuni si 2 
spatii recreationale prin derularea in acelasi timp a proiectelor.

16 313 M 01 12 7 01 00083 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN LOCALITATEA 
GHETAR, COMUNA GIRDA DE SUS, 

JUDETUL ALBA

TIRLA VIRGINEA ALBA
Comuna/Oras 

GARDA DE SUS Sat 
GHETARI

- - - - - - - - - - - 117.579 0 99.942 0 17.637 1.679.864

Solicitantul nu are domiciliul stabil in spatiul rural, com . Garda de jos satul Ghetar.  La data verificarii pe teren resedinta solicitantului era expirata, aceasta ducand la imposibilitatea 
desfasurarii activitatii agricole nerespectandu-se EG1 si EG2 
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Valoare 
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Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect
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privată
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cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

17 313 M 01 12 7 01 00046 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN LOCALITATEA 
VALEA POIENII, COMUNA RIMET, 

JUD. ALBA

IORDACHE IOANA 
LIGIA ALBA

Comuna/Oras 
RAMET Sat VALEA 

POIENII
- - - - - - - - - - - 116.499 0 99.024 0 17.475 1.778.888

S-a bifat nu la EG 17 deoarece extrasul de cont prezentat nu acopera suma necesara demostrarii cofinantarii private ( 15891.75 euro fata de 17475 euro)
  S-a bifat nu la EG 17 deoarece extrasul de cont prezentat nu acopera suma necesara demostrarii cofinantarii private ( 15891.75 euro fata de 17475 euro)  Proiectul nu este eligibil nu 
este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 17 deoarece extrasul de cont prezentat nu acopera suma necesara demostrarii cofinantarii private ( 15891.75 euro fata de 17475 euro)

18 313 M 01 12 7 01 00070 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN LOCALITATEA 
VALEA POIENII, COMUNA RIMET, 

JUD. ALBA

BANDE EMANUEL 
ADIN ALBA

Comuna/Oras 
RAMET Sat VALEA 

POIENII
- - - - - - - - - - - 116.499 0 99.024 0 17.475 1.877.912

Solicitantul NU dovedeste capacitatea de cofinantare a proiectului.
In extrasul de cont prezentat are numai 69.029,83 lei fata de 76.973,88 lei cat ar trebui sa aiba.  Solicitantul NU dovedeste capacitatea de cofinantare a proiectului.
In extrasul de cont prezentat are numai 69.029,83 lei fata de 76.973,88 lei cat ar trebui sa aiba.  Solicitantul NU dovedeste capacitatea de cofinantare a proiectului.
In extrasul de cont prezentat are numai 69.029,83 lei fata de 76.973,88 lei cat ar trebui sa aiba. 

19 313 M 01 12 7 01 00022 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA, SAT TARSA , 

COMUNA AVRAM IANCU, JUDETUL 
ALBA

FITU ALEXANDRU 
ALIN ALBA

Comuna/Oras 
AVRAM IANCU Sat 

TARSA
- - - - - - - - - - - 117.100 0 99.535 0 17.565 1.977.447

La punctul 1.6 s-a bifat DA deoarece solicitantul prezinta declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru cu codul CAEN. 

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.
  La punctul 1.6 s-a bifat DA deoarece solicitantul prezinta declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru cu codul CAEN. 

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.  Criteriile 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”, „EG11 - Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistice 
(inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a 
fragmentării excesive a peisajului natural” si „EG16 - Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de 
folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani”  nu sunt indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat doc. 4.2 „Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului pe care se va 
realiza investitia”. De mentionat ca, acest document este unul obligatoriu inca de la verificarea conformitatii. Astfel, in Fisa de verificare a conformitatii 2.1 Masura 313, cod manual M 0
02, versiunea 06 se mentioneaza modul in care se verifica conformitatea pentru documentul 4.2:

„4.2.  De verificat prezenţa obligatorie a cel puţin unuia din aceste documente, funcţie de tipul investiţiei. 
Se verifică prezenţa obligatorie fie a actelor care dovedesc proprietatea asupra cladirii/terenului pe care este/se va realiza investitia, fie a contractului de concesiune a cladirii/ terenului, 
fie a documentelor incheiate la notariat, care certifică dreptul de folosinţă al terenului/ clădirii  (pentru investiţiile  aferente componentelor b, c şi d) pe o perioadă de cel putin 10 ani de la 
data depunerii cererii de finanţare. În cazul contractelor de comodat sau de închiriere pentru clădire se ataşează şi extrasul de carte funciară. Controlul conformităţii va consta în 
verificarea pe de o parte că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat (dacă este cazul), iar pe de altă parte că acestea din urmă 
au fost emise pe numele solicitantului. Se solicita originalul documentului şi expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, bifand casuţa corespunzatoare in coloana „Concordanţa 
copie cu originalul”.”

Prin urmare, documentul „Extras de Carte Funciara” nu poate inlocui documentul 4.2 asa cum este acesta prezentat in Ghidul Solicitantului si in lipsa acestuia Cererea de Finantare este 
nu numai neeligibila dar si neconforma. In concluzie, nu a fost posibila verificarea daca documentul face referire la suprafata si localizarea investitiei daca informatiile cuprinse in acest 
document sunt in concordanta cu cele din Studiul de Fezabilitate si nici daca se certifica dreptul real principal.

Criteriul de eligibilitate „EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei”  se considera ca nu este indeplinit deoarece s-au constatat urmatoarele neconcordante:
- Solicitantul nu a completat in Anexele C1, C2 si C3 pozitia 26 “Plati pentru desfasurarea activitatilor agricole” pentru a putea demonstra desfasurarea activitatilor agricole in perioada 
de implementare a proiectului, fiind vorba de o agropensiune;
- Valoarea cumulata aferenta pozitiilor 18 “Ajutor nerambursabil FEADR” din Anexele C1-C3 este de 436.497 lei care impartita la cursul euro din Bugetul Indicativ  (4,4268) rezulta un 
ajutor de 98.603 Euro, in timp ce in Planul Financiar este prezentat un ajutor de 99.535 Euro;
- Valoarea cumulata aferenta pozitiilor 31 “Plati legate de proiect FEADR” din Anexele C1-C3 este de 645.107 lei care impartita la cursul euro din Bugetul Indicativ  (4,4268) rezulta o 
valoare de 145.727 Euro, in timp ce in Bugetul Indicativ se prezinta valoarea de 146.902 Euro.
- Valoarea pozitiei 1 “valoarea totala a proiectului fara TVA” prezentata in Anexa C5 este de 518.376 lei care impartita la cursul euro reprezinta 117.099 euro, ceea ce nu corespunde 
cu valoarea corespunzatoare din Bugetul Indicativ (118.683 Euro).

Criteriile de eligibilitate „EG5 - Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare” si „EG7 - Pentru investiţii în 
structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă 
standardul de calitate de minim 1 floare” nu sunt indeplinite deoarece  documentul 15 respectiv „Avizul specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru constructia structurilor de primire turistice nr.546/30.04.2012 ” este un document care  se poate declara nul pentru Cererea de Finantare in 
cauza in conditiile in care acesta a fost obtinut  in baza unui alt Certificat de Urbanism (nr. 190 din 23.04.2012) decat cel care face obiectul proiectului (nr. 3/02.05.2012).

Criteriul de eligibilitate „EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG” nu este indeplinit deoarece Certificatul de Urbanism nr. 
3/02.05.2012 nu prezinta mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie respecta prevederile PUG, in conformitate cu prevederile Fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate 
E3.1- M313, cod manual M01-02, versiunea06.

20 313 M 01 12 7 01 00080 2012 5 16
SCHIMBARE DESTINATIE DIN CASA 

DE VACANTA IN PENSIUNE 
AGROTURISTICA

CIOBAN ANA MARIA ALBA Comuna/Oras 
METES Sat METES - - - - - - - - - - - 113.214 0 96.232 0 16.982 2.073.679

Cererea de Finantare s-a declarat neeligibila deoarece nu indeplineste Criteriile de eligibilitate EG 1, 2, 3, 7, 9,11,14,16 si punctele 3.1,3.2.  Cererea de Finantare s-a declarat neeligibila 
deoarece nu indeplineste Criteriile de eligibilitate EG 1, 2, 3, 7, 9,11,14,16 si punctele 3.1,3.2.  La punctul 1.6 s-a bifat DA deoarece solicitantul prezinta declaratia pe propria raspundere 
ca va deschide punct de lucru cu codul CAEN. 

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.

  La punctul 1.6 s-a bifat DA deoarece solicitantul prezinta declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru cu codul CAEN. 

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.

  Criteriile de eligibilitate „EG1 – Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul 
rural”, „EG11 - Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie 
în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural” si  „EG16 - 
Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani”  nu sunt 
indeplinite deoarece se considera ca exista o serie de neclaritati in documentele care dovedesc dreptul de proprietate asupra terenului si cladirii care fac obiectul Cererii de Finantare. 
Astfel, in Certificatul de Mostenitor nr. 46/25.10.2011 se specifica faptul ca imobilele care fac obiectul Cererii de Finantare sunt notate cu interdictii de instrainare, grevare, inchiriere, 
dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea Bancii Comerciale Romane SA , drept de ipoteca pt suma de 65.500 lei plus dobanzile aferente, alte 
costuri, cheltuieli si comisioane in conditiile in care solicitantul, in sectiunea F a Cererii de Finantare a bifat punctul 12 „Nu am datorii catre banci”. Prin urmare, solicitantul nu a prezentat 
documente din care sa rezulte ca datoriile au fost platite si ca imobilele sunt libere de sarcini si dupa caz nici Graficul de rambursare a datoriile si document de la banca pentru 
certificarea respectarii graficului de rambursare si acordul acesteia cu investitia prevazuta prin proiect.

Criteriul de eligibilitate „EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării” nu este 
indeplinit deoarece verificarea incrucisata dintre Studiul de Fezabilitate, documentul 18 si rezultatele verificarii in teren nu sunt in concordanta si nu conduc catre respectarea definitiei 
agroturismului. 
Astfel, pornind de la definitia agro-turismului prezentata in Fisa Masurii 313 solicitantul a prezentat, la depunerea Cererii de Finantare, documentul 18, respectiv Adeverinta nr. 2408 / 
2012 eliberata de Primaria Comunei Metes din care rezulta faptul ca, solicitantul figureaza inscris in Registrul Agricol al localitatii Presaca Ampoiului la poz. 156 din vol 4 cu suprafata de 
0,0852 ha livada, document din care ar trebui sa rezulte inregistrarea activitatii agricole. 
Descrierea activitatii agricole practicata in cadrul gospodariei la momentul depunerii prezentata de catre solicitant in cap. 2.4 din Studiul de Fezabilitate, respectiv pag.30 nu corespunde 
cu activitatea agricola mentionata in adeverinta, citam: „Pensiunea agroturistica ce se va realiza prin prezentul proiect va fi amplasata pe un teren distinct, intr-o zona ce cuprinde un 
relief divers, in vecinatatea gospodariei familiei Cioban, putand astfel pune la dispozitia turistului atat alimente proaspete cum ar fi: lapte  muls de la vaca, branza si cas preparate dupa 
obiceiurile locului, oua de la pasarile crescute in curte, miere de albine de la stupina existenta, legume proaspete, etc.precum si posibilitatea deplasarii turistului la locul de preparare a 
tuturor bunatatilor traditionale si de vizitare a gospodariei. Fiind in zona de munte, unde singura sursa de venit provine din crescutul animalelor, acest proiect vine in sprijinul familiei 
Cioban, oferind posibilitatea intregirii veniturilor acestora si, in acelasi timp a valorificarii produselor traditionale”.
Confom Adresei APDRP nr.11216/27.04.2012 atasata prezentului formular, veridicitatea si forma completa a informatiilor din documentul 18 si Studiul de Fezabilitate sunt asigurate de 
verificarea pe teren a faptului ca solicitantul desfasoara activitatile agricole la momentul depunerii Cererii de Finantare. Din Formularul E4.1 „Raportul asupra verificarii pe teren” cu nr. 
de inregistrare 1741 din data de 12.09.2012 rezulta faptul ca, citam „Solicitantul nu detine o exploatatie agricola”.
La verificarea eligibilitatii s-a constatat si faptul ca, suprafata de 0,0852 ha livada mentionata in Adeverinta nr. 2408 / 2012 eliberata de Primaria Comunei Metes nu este mentionata si in 
Certificatul de Atestare Fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local nr. 2405/14.05.2012 emisa de Primaria comunei Metes, unde 
sunt detaliate proprietatile solicitantului Cioban Ana Maria unde se stipuleaza suprafata de 1600 mp (care face obiectul investitiei), aceasta suprafata avand categoria de folosinta 
„faneata” categorie mentionata de altfel si in Certificatul de Mostenitor nr. 46/25.10.2012 si in Certificatul de Urbanism.
 

Criteriul de eligibilitate „EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei” se considera ca nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a prezentat decat prognozele nu si 
Anexele C completate corespunzator. 
De asemenea, in Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare se specifica faptul ca, citam: “Pentru implementarea proiectului am estimae contractarea unui cre
bancar pentru asigurarea cash-flow-ului investitiei in valoare de 376.000 lei, perioada de rambursare 5 ani si rata dobanzii de 11%. In perioada de implementare se va incerca 
negocierea perioadei de gratie cu banca, aceasta fiind de 36 de luni. La finalizarea proiectului odata cu primirea ultimei transe de la UE se va rambursa anticipat valoarea de 110.000 lei 
din credit, ramanand astfel de rambursat 266.00 lei”. Aceste aspecte sunt confirmate si de Planul Financiar care a fost intocmit in baza asigurarii cofinantarii private din imprumuturi, 
situatie in care solicitantul ar fi trebuit sa prezinte Scrisoare de Confort si nu Extras de Cont.
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21 313 M 01 12 7 01 00095 2012 5 16

INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN LOCALITATEA 

BENIC SI DEMOLARE CONSTRUCTII 
EXISTENTE 

IACSA EMIL 
GEORGE ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

BENIC
- - - - - - - - - - - 103.476 0 87.955 0 15.521 2.161.634

 S-a bifat NU la punctul 1.2 solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate in sensul ca in Doc 1 Studiu de fezabilitate doreste infiintarea unei agropensiuni (cofinantare 85%) si a unui 
restaurant care l-a trecut partial pe neeligibil (40%) pentru a asigura  hrana turistilor care se cazeaza in agropensiune si a altor clienti in restul spatiului de (60%). Nu se pot accepta 
spatii deschise impartite procentual, deci fara delimitare clara, care sunt o parte cofinantate cu 85% si cealalta parte a spatiului avand aceiasi functiune pe neeligibil, in plus dotarile 
bucatariei si ale restaurantul sunt comune.    S-a bifat NU la punctul 1.2 solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate in sensul ca in Doc 1 Studiu de fezabilitate doreste infiintarea unei 
agropensiuni (cofinantare 85%) si a unui restaurant care l-a trecut partial pe neeligibil (40%) pentru a asigura  hrana turistilor care se cazeaza in agropensiune si a altor clienti in restul 
spatiului de (60%). Nu se pot accepta spatii deschise impartite procentual, deci fara delimitare clara, care sunt o parte cofinantate cu 85% si cealalta parte a spatiului avand aceiasi 
functiune pe neeligibil, in plus dotarile bucatariei si ale restaurantul sunt comune.   S-a bifat NU  la criteriu de eligibilitate EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului in sensul 
ca solicitantul nu dispune de un spatiu adecvat pentru a asigura partial hrana turistilor din produse agricole proprii doreste sa construiasca o cladire care la parter are functiunea de 
restaurant iar la mansarda 3 camere de cazare turisti si una cu destinatie locuinta proprietar, fara a exista o sala de mese si un oficiu sau o bucatarie pentru turistii cazati in 
agropensiune.  S-a bifat NU  la criteriu de eligibilitate EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului in sensul ca solicitantul nu dispune de un spatiu adecvat pentru a asigura 
partial hrana turistilor din produse agricole proprii doreste sa construiasca o cladire care la parter are functiunea de restaurant iar la mansarda 3 camere de cazare turisti si una cu 
destinatie locuinta proprietar, fara a exista o sala de mese si un oficiu sau o bucatarie pentru turistii cazati in agropensiune.  S-a bifat DA cu diferente la punctul 3.1 deoarece s-a solictat 
trecerea pe neeligibil a unor spatii prin informatii suplimentare Bugetul indicativ al proiectului a fost modificat.  S-a bifat DA cu diferente la punctul 3.1 deoarece s-a solicitat trecerea pe 
neeligibil a unor spatii prin informatii suplimentare Bugetul indicativ al proiectului a fost modificat.  Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG7 deoarece nu se 
respecta definitia agroturismului in sensul ca solicitantul nu dispune de un spatiu adecvat pentru a asigura partial hrana turistilor din produse agricole proprii se doreste construirea unei 
cladiri care la parter are functiunea de restaurant iar la mansarda 3 camere de cazare turisti si una cu destinatie locuinta proprietar, fara a exista o sala de mese si un oficiu sau o 
bucatarie pentru turistii cazati in agropensiune.  Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului in sensul ca 
solicitantul nu dispune de un spatiu adecvat pentru a asigura partial hrana turistilor din produse agricole proprii se doreste construirea unei cladiri care la parter are functiunea de 
restaurant iar la mansarda 3 camere de cazare turisti si una cu destinatie locuinta proprietar, fara a exista o sala de mese si un oficiu sau o bucatarie pentru turistii cazati in 
agropensiune. 

22 313 M 01 12 7 01 00129 2012 5 16 INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA 

IONESCU PETRU 
STEFAN ALBA Comuna/Oras 

METES Sat TAUTI - - - - - - - - - - - 117.525 0 99.896 0 17.629 2.261.530

Proiectul nu este eligibil, nu sunt indeplinite criterii generale de eligibilitate EG 2, EG7, EG16 din urmatoarele motive
- EG2-EG16  din documentele prezentate in Cererea de Finantare reiese ca solicitantul nu desfasoare activitate agricola in momentul aplicarii deoarece a cumparat un teren de 27304 
mp prin Contract de vanzare cumparare cu Incheiere de autentificare 1381/2006 din 10.05.2006 constand in arator, padure si fanat pe care sunt plantati 10 pruni, dar terenul a fost 
cumparat cu sarcini (drept de uzufruct viager notat in favoarea lui Badila Petru si sotia Ana , nascuta Badila, notat C1 si 2 - rezultand nuda proprietate, si pe cale de consecinta 
cumparatorul este in imposibilitatea de a intrebuinta in interesul sau bunul si de a dobandi produse sau venituri din utilizarea acestuia) 
-EG 7 nu se respecta definitia agroturismului din  cadrul fisei deoarece solicitantul nu desfasoare activitate agricola si nu poate asigura partial hrana turistilor
  S-a bifat NU la criterii generale de eligibilitate EG 2, EG7, EG16 din urmatoarele motive
- EG2-EG16  din documentele prezentate in Cererea de Finantare reiese ca solicitantul nu desfasoare activitate agricola in momentul aplicarii deoarece a cumparat un teren de 27304 
mp prin Contract de vanzare cumparare cu Incheiere de autentificare 1381/2006 din 10.05.2006 constand in arator, padure si fanat pe care sunt plantati 10 pruni, dar terenul a fost 
cumparat cu sarcini (drept de uzufruct viager notat in favoarea lui Badila Petru si sotia Ana , nascuta Badila, notat C1 si 2 - rezultand nuda proprietate, si pe cale de consecinta 
cumparatorul este in imposibilitatea de a intrebuinta in interesul sau bunul si de a dobandi produse sau venituri din utilizarea acestuia) 
-EG 7 nu se respecta definitia agroturismului din  cadrul fisei deoarece solicitantul nu desfasoare activitate agricola si nu poate asigura partial hrana turistilor

23 313 M 01 12 7 01 00135 2012 5 16 PENSIUNE AGROTURISTICA BOGDAN CRISTINA-
ADRIANA ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat IGHIEL - - - - - - - - - - - 100.001 0 85.000 0 15.001 2.346.530

Nu se respecta criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Conform raportului asupra verificarii pe teren – livada in suprafata de 0,2 ha este cultivata cu pomi tineri din primavara anului curent.Din analiza fotografiilor aferente vizitei pe teren 
rezulta faptul ca plantatia este aproape inexistenta. 
Nu se respecta criteriul EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe-
(Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”).

In capitolul 2.4 – studiu de fezabilitate, nu s-a descris activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului. 

In prognozele  economice nu se specifica faptul ca produsele agricole obtinute in ferma – de fapt numai  alune , vor fi utilizate in asigurarea partiala a hranei pentru turisti.   Nu se 
respecta criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Conform raportului asupra verificarii pe teren – livada in suprafata de 0,2 ha este cultivata cu pomi tineri din primavara anului curent.Din analiza fotografiilor aferente vizitei pe teren 
rezulta faptul ca plantatia este aproape inexistenta. 
Nu se respecta criteriul EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe-
(Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”).

In capitolul 2.4 – studiu de fezabilitate, nu s-a descris activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului. 

In prognozele  economice nu se specifica faptul ca produsele agricole obtinute in ferma – de fapt numai  alune , vor fi utilizate in asigurarea partiala a hranei pentru turisti. 
  Nu se respecta criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Conform raportului asupra verificarii pe teren – livada in suprafata de 0,2 ha este cultivata cu pomi tineri din primavara anului curent.Din analiza fotografiilor aferente vizitei pe teren 
rezulta faptul ca plantatia este aproape inexistenta. 
Nu se respecta criteriul EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe-
(Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata 
prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie 
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”).

In capitolul 2.4 – studiu de fezabilitate, nu s-a descris activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului. 

In prognozele  economice nu se specifica faptul ca produsele agricole obtinute in ferma – de fapt numai  alune , vor fi utilizate in asigurarea partiala a hranei pentru turisti. 

24 313 M 01 12 7 01 00050 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA , LOC.  SARD, 

COM. IGHIU JUD. ALBA FUZI EVA ALBA Comuna/Oras IGHIU 
Sat SARD - - - - - - - - - - - 113.640 0 96.594 0 17.046 2.443.124

la 1.7 si 1.8 nu este cazul  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii, a cumparat terenul pe care doreste sa 
edifice proiect in luna aprilie 2012 si vorbeste in Studiul de Fezabilitate in cadrul capitol 2.4 la modul viitor despre activitatea agricola pe care o va desfasura, fapt intarit si de fotografiile 
efectuate la vizita pe teren din care nu reiese ca solicitantul desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii.  -a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece solicitantul nu 
desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii, a cumparat terenul pe care doreste sa edifice proiect in luna aprilie 2012 si vorbeste in Studiul de Fezabilitate in cadrul capitol 2.4 la 
modul viitor despre activitatea agricola pe care o va desfasura, fapt intarit si de fotografiile efectuate la vizita pe teren din care nu reiese ca solicitantul desfasoara activitate agricola in 
momentul aplicarii.  Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2  deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii, a cumparat terenul 
pe care doreste sa edifice proiect in luna aprilie 2012 si vorbeste in Studiul de Fezabilitate in cadrul capitol 2.4 la modul viitor despre activitatea agricola pe care o va desfasura, fapt 
intarit si de fotografiile efectuate la vizita pe teren din care nu reiese ca solicitantul desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii.  -a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG2 
deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii, a cumparat terenul pe care doreste sa edifice proiect in luna aprilie 2012 si vorbeste in Studiul de 
Fezabilitate in cadrul capitol 2.4 la modul viitor despre activitatea agricola pe care o va desfasura, fapt intarit si de fotografiile efectuate la vizita pe teren din care nu reiese ca solicitantul 
desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii. 

25 313 M 01 12 7 01 00077 2012 5 16

INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA COMUNA VINTU 
DE JOS, SAT VINTU DE JOS, F.N., 

JUD. ALBA     
DUZEL EREN ALBA

Comuna/Oras 
VINTU DE JOS Sat 

VINTU DE JOS
- - - - - - - - - - - 111.051 0 94.393 0 16.658 2.537.517

S-a bifat nu la EG 2 deoarece activitatea agricola descrisa de solicitant in cadrul studiului de fezabilitate nu corespunde cu ceea ce au gasit expertii oficiului judetean la verificarea in 
teren.
In raportul vizitei pe teren se mentioneaza faptul ca nu s-au gasit porcii si pasarile pe care solicitantul mentioneaza ca le detine.
S-a bifat nu la EG 7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului si anume „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala.
In studiul de fezabilitate la calculul proiectiilor financiare si indicatorilor financiari nu sunt luate in calcul venituri realizate din activitatea agricola.
Solicitantul nu descrie in studiul de fezabilitate veniturile obtinute din activitatea agricola si nici cum se va asigura hranirea partiala a turistilor din produsele obtinute din productie 
proprie,nu este descrisa activitate de agroturism pe care solicitantul doreste sa o practice
In consecinta nu este respectata definitia agroturismului in acceptiunea fisei Masurii 313
  -a bifat nu la EG 2 deoarece activitatea agricola descrisa de solicitant in cadrul studiului de fezabilitate nu corespunde cu ceea ce au gasit expertii oficiului judetean la verificarea in 
teren.
In raportul vizitei pe teren se mentioneaza faptul ca nu s-au gasit porcii si pasarile pe care solicitantul mentioneaza ca le detine.
S-a bifat nu la EG 7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului si anume „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala.
In studiul de fezabilitate la calculul proiectiilor financiare si indicatorilor financiari nu sunt luate in calcul venituri realizate din activitatea agricola.
Solicitantul nu descrie in studiul de fezabilitate veniturile obtinute din activitatea agricola si nici cum se va asigura hranirea partiala a turistilor din produsele obtinute din productie 
proprie,nu este descrisa activitate de agroturism pe care solicitantul doreste sa o practice
In consecinta nu este respectata definitia agroturismului in acceptiunea fisei Masurii 313
  S-a bifat nu la EG 2 deoarece activitatea agricola descrisa de solicitant in cadrul studiului de fezabilitate nu corespunde cu ceea ce au gasit expertii oficiului judetean la verificarea in 
teren.
In raportul vizitei pe teren se mentioneaza faptul ca nu s-au gasit porcii si pasarile pe care solicitantul mentioneaza ca le detine.
S-a bifat nu la EG 7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului si anume „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala.
In studiul de fezabilitate la calculul proiectiilor financiare si indicatorilor financiari nu sunt luate in calcul venituri realizate din activitatea agricola.
Solicitantul nu descrie in studiul de fezabilitate veniturile obtinute din activitatea agricola si nici cum se va asigura hranirea partiala a turistilor din produsele obtinute din productie 
proprie,nu este descrisa activitate de agroturism pe care solicitantul doreste sa o practice
In consecinta nu este respectata definitia agroturismului in acceptiunea fisei Masurii 313
  -a bifat nu la EG 2 deoarece activitatea agricola descrisa de solicitant in cadrul studiului de fezabilitate nu corespunde cu ceea ce au gasit expertii oficiului judetean la verificarea in 
teren.
In raportul vizitei pe teren se mentioneaza faptul ca nu s-au gasit porcii si pasarile pe care solicitantul mentioneaza ca le detine.
S-a bifat nu la EG 7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului si anume „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala.
In studiul de fezabilitate la calculul proiectiilor financiare si indicatorilor financiari nu sunt luate in calcul venituri realizate din activitatea agricola.
Solicitantul nu descrie in studiul de fezabilitate veniturile obtinute din activitatea agricola si nici cum se va asigura hranirea partiala a turistilor din produsele obtinute din productie 
proprie,nu este descrisa activitate de agroturism pe care solicitantul doreste sa o practice
In consecinta nu este respectata definitia agroturismului in acceptiunea fisei Masurii 313

26 313 M 01 12 7 01 00111 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA SI RESTAURANT  
„LA MOARA IN IGHIU” IN COMUNA 
IGHIU, SAT IGHIU, NR. 472A, JUD. 

ALBA

SC LA MOARA IN 
IGHIU SRL ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat IGHIU - - - - - - - - - - - 390.360 0 196.952 0 193.408 2.734.469

Nu se respecta criteriile de eligibilitate EG 2, EG 5, EG 6, EG 7, EG 14. Desi titlul proiectului este - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI RESTAURANT  „LA MOARA IN 
IGHIU” IN COMUNA IGHIU, SAT IGHIU, NR. 472A, JUD. ALBA, beneficiarul nu demonstreaza activitatea agricola. In toate avizele si inclusiv in studiul de fezabilitate face referire la 
construire pensiune agroturistica de 10 camere (prin fisa masurii fiind permis maxim 8 camere). Proiectul este neeligibil deoarece desi din analiza documentatiei rezulta ca de fapt se 
dorea o pensiune turistica, toate avizele sunt obtinute pe agroturism.  Nu se respecta criteriile de eligibilitate EG 2, EG 5, EG 6, EG 7, EG 14. Desi titlul proiectului este - CONSTRUIRE 
PENSIUNE AGROTURISTICA SI RESTAURANT  „LA MOARA IN IGHIU” IN COMUNA IGHIU, SAT IGHIU, NR. 472A, JUD. ALBA, beneficiarul nu demonstreaza activitatea agricola. 
In toate avizele si inclusiv in studiul de fezabilitate face referire la construire pensiune agroturistica de 10 camere (prin fisa masurii fiind permis maxim 8 camere). Proiectul este neeligibil 
deoarece desi din analiza documentatiei rezulta ca de fapt se dorea o pensiune turistica, toate avizele sunt obtinute pe agroturism.  Nu se respecta criteriile de eligibilitate EG 2, EG 5, 
EG 6, EG 7, EG 14. Desi titlul proiectului este - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI RESTAURANT  „LA MOARA IN IGHIU” IN COMUNA IGHIU, SAT IGHIU, NR. 472A, 
JUD. ALBA, beneficiarul nu demonstreaza activitatea agricola. In toate avizele si inclusiv in studiul de fezabilitate face referire la construire pensiune agroturistica de 10 camere (prin 
fisa masurii fiind permis maxim 8 camere). Proiectul este neeligibil deoarece desi din analiza documentatiei rezulta ca de fapt se dorea o pensiune turistica, toate avizele sunt obtinute pe 
agroturism.  Nu se respecta criteriile de eligibilitate EG 2, EG 5, EG 6, EG 7, EG 14. Desi titlul proiectului este - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI RESTAURANT  „LA 
MOARA IN IGHIU” IN COMUNA IGHIU, SAT IGHIU, NR. 472A, JUD. ALBA, beneficiarul nu demonstreaza activitatea agricola. In toate avizele si inclusiv in studiul de fezabilitate face 
referire la construire pensiune agroturistica de 10 camere (prin fisa masurii fiind permis maxim 8 camere). Proiectul este neeligibil deoarece desi din analiza documentatiei rezulta ca de 
fapt se dorea o pensiune turistica, toate avizele sunt obtinute pe agroturism. 
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27 313 M 01 12 7 01 00074 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

CRISTIAN ADRIANA-
MARIA ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - - 116.640 0 99.144 0 17.496 2.833.613

La 1.7 si 1.8 nu este cazul  - S-a bifa NU la criteriul de eligibilitate EG2 solictantul nu desfasoare activitate agricola in momentul aplicarii, a cumparat terenul pe care doreste sa edifice 
proiect in luna aprilie 2012 cand avea domiciliul in mediul urban, si-a facut mutatie in mediul rural in mai 2012 si vorbeste in SF la modul viitor despre activitatea agricola pe care o va 
desfasura, fapt intarit si de fotografiile efectuate la vizita pe teren din care nu reiese ca solicitantul desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii.  Proiectul nu este eligibil nu este 
indeplinit criteriul de eligibilitate EG2  deoarece solictantul nu desfasoare activitate agricola in momentul aplicarii, a cumparat terenul pe care doreste sa edifice proiect in luna aprilie 
2012 cand avea domiciliul in mediul urban, si-a facut mutatie in mediul rural in mai 2012 si vorbeste in Studiul de Fezabilitate la modul viitor despre activitatea agricola pe care o va 
desfasura, fapt intarit si de fotografiile efectuate la vizita pe teren din care nu reiese ca solicitantul desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii. 

28 313 M 01 12 7 01 00132 2012 5 16

MANSARDARE CONSTRUCTIE 
EXISTENTA, IN VEDEREA 

INFIINTARII UNEI PENSIUNI 
AGROTURISTICE IN COMUNA 

LUPSA

PURDA MARIN-
RADU ALBA Comuna/Oras 

LUPSA Sat LUPSA - - - - - - - - - - - 99.833 0 84.858 0 14.975 2.918.471

S-a bifat nu la 1.1,1.2 si 1.4 deoarece solicitantul a depus cererea de finantare ca persoana fizica -studiul de fezabilitate si toate documentele atasate acte de proprietate,certificat de 
urbanism,certificate de atestare fiscala ,avize dar din avizul DSVSA se deduce faptul ca este inregistrat ca agent economic,respectiv intreprindere individuala.
S-a bifat nu la 1.4 deoarece solicitantul in declaratia pe proprie raspundere F mentioneaza faptul ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte.
Solicitantul anexeaza la cererea de finantare documentul 9.3 Angajamentul persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze,iar din avizul de la DSVSA eliberat in data de 
17.04.2012 rezulta faptul solicitantul este deja inregistrat ca intreprindere individuala  S-a bifat nu la EG7 deoarece nu se respecta nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin 
proiect si standardul de calitate de minim o floare.
La etaj se propune construirea a sase camere dotate cu o singura baie,cu capacitatea de cazare de 12 persoane.Conform ordinului MDRT 1051/2011 pentru a indeplini conditiile de 
pensiune agroturistica de minim o floare trebuie sa se asigure un grup sanitar compus din o cabina WC la 10 locuri,un spalator cu un lavoar cu apa calda la 10 locuri,o cabina dus la 10 
locuri.
S-a bifat nu la EG 14 deoarece avizul de la DSVSA este pe solicitant intreprindere individuala   S-a bifat nu la 1.1,1.2,1.4,EG7 si EG14 

29 313 M 01 12 7 01 00043 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

BODEA AURELIA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
ALBA

Comuna/Oras 
SASCIORI Sat 

SASCIORI
- - - - - - - - - - - 116.692 0 99.187 0 17.505 3.017.658

S-a bifat nu la punctul 1.2 deoarece solicitantul a prezentat certificat de atestare fiscala pe persoana fizica.  S-a bifat nu la punctul 1.2 deoarece solicitantul a prezentat certificat de 
atestare fiscala pe persoana fizica.  S-a bifat nu la EG 17 deoarece solicitantul a prezentat extras de cont bancar care nu acopera suma de cofinantare  privata  S-a bifat nu la EG 17 
deoarece solicitantul a prezentat extras de cont bancar care nu acopera suma de cofinantare  privata  S-a bifat nu la punctul 1.2 deoarece solicitantul a prezentat certificat de atestare 
fiscala pe persoana fizica.
S-a bifat nu la EG 17 deoarece solicitantul a prezentat extras de cont bancar care nu acopera suma de cofinantare  privata  S-a bifat nu la punctul 1.2 deoarece solicitantul a prezentat 
certificat de atestare fiscala pe persoana fizica.
S-a bifat nu la EG 17 deoarece solicitantul a prezentat extras de cont bancar care nu acopera suma de cofinantare  privata 

30 313 M 01 12 7 01 00032 2012 5 16
INFIINTARE SI DOTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA COMUNA ALBAC, 

JUDETUL ALBA

NES CIOAZA 
GEORGE 

ALEXANDRU
ALBA Comuna/Oras 

ALBAC Sat ALBAC - - - - - - - - - - - 113.107 0 96.141 0 16.966 3.113.799

S-a bifat NU la punctul 1.2 deoarece in fisa E3.1 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE TEREN este mentionat faptul ca descrierile tehnice despre obiectul de investitii (casa care se 
doreste a fi transformata  in agropensiune) oferite in studiul de fezabilitate nu corerespund in totalitate cu datele de pe teren, ceea ce duce la suspiciunea ca devizele pentru investitie nu 
sunt calculate corect, estimarea costurilor investitiei neefiind realista.
La 1.7 si 1.8  nu este cazul  S-a bifat NU la punctul 3.1 deoarece la vizita pe teren s-a mentionat faptul ca descrierile tehnice despre obiectul de investitii (casa care se doreste a fi 
transformata  in agropensiune) oferite in studiul de fezabilitate nu corerespund in totalitate cu datele de pe teren, ceea ce duce la suspiciunea ca devizele pentru investitie nu sunt 
calculate corect, estimarea costurilor investitiei neefiind realista.
  Proiectul nu este eligibil,deoarece in fisa E3.1 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE TEREN este mentionat faptul ca descrierile tehnice despre obiectul de investitii (casa care se 
doreste a fi transformata  in agropensiune) oferite in studiul de fezabilitate nu corerespund in totalitate cu datele de pe teren, ceea ce duce la suspiciunea ca devizele pentru investitie nu 
sunt calculate corect, estimarea costurilor investitiei neefiind realista.

31 313 M 01 12 7 01 00134 2012 5 16 PENSIUNE AGROTURISTICA IULIA SORA ELENA-IULIA ALBA
Comuna/Oras 
SASCIORI Sat 

CAPALNA
- - - - - - - - - - - 117.629 0 99.985 0 17.644 3.213.784

La punctul 1.2 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu are document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului. Documentul anexat la Cererea de finantare este Extras de carte 
funciara pentru informare.
Solicitantul nu a anexat la Cererea de finantare Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finantare, conform legislatiei in vigoare, inaintea ultimei plati a ajutorului.
  La punctul 4.1 s-a bifat NU, deoarece categoria de bunuri/servicii nu se regaseste in Baza de Date.
La punctul 4.4 s-a bifat NU, deoarece nu au fost atasate oferte de pret pentru bunurile si serviciile care se vor achizitiona. 
La punctul 4.5 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a prezentat in SF declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi.  La punctul 4.1 s-a bifat NU, deoarece 
categoria de bunuri/servicii nu se regaseste in Baza de Date.
La punctul 4.4 s-a bifat NU, deoarece nu au fost atasate oferte de pret pentru bunurile si serviciile care se vor achizitiona. 
La punctul 4.5 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a prezentat in SF declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi.  Avand in vedere observatiile prezentate la 
capitolele anterioare , nu s-au indeplinit toate criteriile de eligibilitate si proiectul e neeligibil.  Proiectul este neeligibil avand in vedere observatiile prezentate la capitolele anterioare , nu s-
au indeplinit toate criteriile de eligibilitate si proiectul e neeligibil.  La punctul 1.2 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu are document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului. 
Documentul anexat la Cererea de finantare este Extras de carte funciara pentru informare.
Solicitantul nu a anexat la Cererea de finantare Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finantare, conform legislatiei in vigoare, inaintea ultimei plati a ajutorului.
  La EG1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a prezentat documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului,Documentul anexat la Cererea de finantare este Extras de 
carte funciara pentru informare.
Solicitantul nu a anexat la Cererea de finantare Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finantare, conform legislatiei in vigoare, inaintea ultimei plati a ajutorului.
La EG5 s-a bifat NU, deoarece in SF nu este mentionata categoria de clasificare a structurii de primire turistica, propusa prin proiect( nu se poate face o corelare intre Avizul MDRT, SF 
si partile desenate).
La EG9 s-a bifat NU, deoarece Certificatul de urbanism nu are completata mentiunea conform careia „constructia respecta prevederile PUG”, in conformitate cu prevederile 
procedurilor de lucru .
La EG16 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenuluipe care urmeaza sa realizeze investitia.Documentul anexat la Cererea de finantare, 
respectiv Extrasul de carte funciara pentru informare nu reprezinta documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului.
 Bugetul indicativ
Informatiile furnizate in cadrul Bugetului indicativ din Cererea de finantare nu sunt corecte si nu sunt in conformitate cu Devizul general si Devizele pe obiect precizate in SF; Nu a fost 
completata data intocmirii SF, Cursul EURO si Valoarea proiectului exprimata in RON.
Nu s-a putut verifica corectitudinea ratei de schimb, deoarece in sheet-ul Bugetului indicativ nu sunt completate data si rata de schimb pentru stabilirea viabilitatii economico financiare a 
proiectului.   La EG1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a prezentat documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului,Documentul anexat la Cererea de finantare este 
Extras de 
carte funciara pentru informare.
Solicitantul nu a anexat la Cererea de finantare Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finantare, conform legislatiei in vigoare, inaintea ultimei plati a ajutorului.
La EG5 s-a bifat NU, deoarece in SF nu este mentionata categoria de clasificare a structurii de primire turistica, propusa prin proiect( nu se poate face o corelare intre Avizul MDRT, SF 
si partile desenate).
La EG9 s-a bifat NU, deoarece Certificatul de urbanism nu are completata mentiunea conform careia „constructia respecta prevederile PUG”, in conformitate cu prevederile 
procedurilor de lucru .
La EG16 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenuluipe care urmeaza sa realizeze investitia.Documentul anexat la Cererea de finantare, 
respectiv Extrasul de carte funciara pentru informare nu reprezinta documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului.
 Bugetul indicativ
Informatiile furnizate in cadrul Bugetului indicativ din Cererea de finantare nu sunt corecte si nu sunt in conformitate cu Devizul general si Devizele pe obiect precizate in SF; Nu a fost 
completata data intocmirii SF, Cursul EURO si Valoarea proiectului exprimata in RON.
Nu s-a putut verifica corectitudinea ratei de schimb, deoarece in sheet-ul Bugetului indicativ nu sunt completate data si rata de schimb pentru stabilirea viabilitatii economico financiare a 
proiectului.  

32 313 M 01 12 7 01 00133 2012 5 16 INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

STANCIU ANA-
MARCELA ALBA

Comuna/Oras 
CRICAU Sat 

CRICAU
- - - - - - - - - - - 117.647 0 99.999 0 17.648 3.313.783

Proiectul nu este eligibil nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG2 si EG7.
Din Doc. 1 Studiu de fezabilitate reiese ca nu se respecta definitia agroturismului  conform fisei masurii, in sensul ca nu se asigura partial hrana turistilor din produse agricole proprii.
Din documentele prezentate rezulta faptul ca solicitantul este inscris in Registrul Agricol al localitatii Cricau, cu o suprafata de 2,45 ha teren agricol din care 0,98 ha luat in arenda, 
compusa din 2,30 ha finete naturale si 0,15 ha livada iar in SF este mentionat faptul ca pe 0,15 ari este o livada si o gradina de legume (neidentificata in poze la vizita pe teren), iar la 
capitol prognoze sunt prevazute  venituri din alimente pentru pregatirea mesei. 
De asemenea, s-au constatat neconcordante in ceea ce priveste numarul de camere intre partea scrisa din SF, planse, Aviz MDRT nr.851/07.05.2012 (in studiu si planse 4 camere iar 
in aviz 3 camere), iar intre situatia existenta si cea propusa in privinta locuintei proprietarului, reiese faptul ca aceasta se va moderniza si spatiile vor primii alte functiuni, fara sa existe 
sume pe neeligibil pentru acestea.   Proiectul nu este eligibil nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG2 si EG7.
Din Doc. 1 Studiu de fezabilitate reiese ca nu se respecta definitia agroturismului  conform fisei masurii, in sensul ca nu se asigura partial hrana turistilor din produse agricole proprii.
Din documentele prezentate rezulta faptul ca solicitantul este inscris in Registrul Agricol al localitatii Cricau, cu o suprafata de 2,45 ha teren agricol din care 0,98 ha luat in arenda, 
compusa din 2,30 ha finete naturale si 0,15 ha livada iar in SF este mentionat faptul ca pe 0,15 ari este o livada si o gradina de legume (neidentificata in poze la vizita pe teren), iar la 
capitol prognoze sunt prevazute  venituri din alimente pentru pregatirea mesei. 
De asemenea, s-au constatat neconcordante in ceea ce priveste numarul de camere intre partea scrisa din SF, planse, Aviz MDRT nr.851/07.05.2012 (in studiu si planse 4 camere iar 
in aviz 3 camere), iar intre situatia existenta si cea propusa in privinta locuintei proprietarului, reiese faptul ca aceasta se va moderniza si spatiile vor primii alte functiuni, fara sa existe 
sume pe neeligibil pentru acestea.   S-a bifat NU la punctul 1.2 deoarece, din Doc. 1 Studiu de fezabilitate reiese ca nu se respecta definitia agroturismului  conform fisei masurii, in 
sensul ca nu se asigura partial hrana turistilor din produse agricole proprii. Din documentele prezentate rezulta faptul ca solicitantul este inscris in Registrul Agricol al localitatii Cricau, cu 
o suprafata de 2,45 ha teren agricol din care 0,98 ha luat in arenda, compusa din 2,30 ha finete naturale si 0,15 ha livada)iar in SF este mentionat faptul ca pe 0,15 ari este o livada si o 
gradina de legume (neidentificata in poze la vizita pe teren), iar la capitol prognoze sunt prevazute  venituri din alimente pentru pregatirea mesei. 
Deasemenea, s-au constatat neconcordante in ceea ce priveste numarul de camere intre partea scrisa din SF, planse, Aviz MDRT nr.851/07.05.2012 (in studiu si planse 4 camere iar 
in aviz 3 camere), iar intre situatia existenta si cea propusa in privinta locuintei proprietarului, reiese faptul ca aceasta se va moderniza si spatiile vor primii alte functiuni, fara sa existe 
sume pe neeligibil pentru acestea.   -a bifat NU la punctul 1.2 deoarece, din Doc. 1 Studiu de fezabilitate reiese ca nu se respecta definitia agroturismului  conform fisei masurii, in sensul 
ca nu se asigura partial hrana turistilor din produse agricole proprii. Din documentele prezentate rezulta faptul ca solicitantul este inscris in Registrul Agricol al localitatii Cricau, cu o 
suprafata de 2,45 ha teren agricol din care 0,98 ha luat in arenda, compusa din 2,30 ha finete naturale si 0,15 ha livada)iar in SF este mentionat faptul ca pe 0,15 ari este o livada si o 
gradina de legume (neidentificata in poze la vizita pe teren), iar la capitol prognoze sunt prevazute  venituri din alimente pentru pregatirea mesei. 
Deasemenea, s-au constatat neconcordante in ceea ce priveste numarul de camere intre partea scrisa din SF, planse, Aviz MDRT nr.851/07.05.2012 (in studiu si planse 4 camere iar 
in aviz 3 camere), iar intre situatia existenta si cea propusa in privinta locuintei proprietarului, reiese faptul ca aceasta se va moderniza si spatiile vor primii alte functiuni, fara sa existe 
sume pe neeligibil pentru acestea.   S-a bifat NU la urmatoarele criterii de eligibilitate 
- EG2 solicitantul este inscris in Registrul Agricol al localitatii Cricau, cu o suprafata de 2,45 ha teren agricol din care 0,98 ha luat in arenda, compusa din 2,30 ha finete naturale si 0,15 
ha livada)iar in SF este mentionat faptul ca pe 0,15 ari este o livada si o gradina de legume (neidentificata in poze la vizita pe teren), produse din care nu se poate asigura partial hrana 
turistilor.

- EG 7 nu se respecta definitia agroturismului in sensul ca nu se asigura partial hrana turistilor din produse agricole proprii

33 313 M 01 12 7 01 00106 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA FECHETEA MARIA ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - - 117.140 0 99.569 0 17.571 3.413.352

S-a bifat nu la EG 2 deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola la momentul aplicarii.
S-au cerut informatii suplimentare in care sa fie prezentata activitatea agricola din cadrul fermei actuale.Solicitantul declara ca pe suprafata de 2035 mp va planta o livada de pomi iar  
suprafata de 3100 mp o va cultiva cu cu legume.In acest sens solicitantul ataseaza contract de arenda nr.161/08.05.2012.
La cererea de finantare este atasat un Certificat privind inscrierea in Registrul Fermierilor din data de 14.05.2012.
La cererea de finantare este atasata cartea de identitate cu domiciliul din data de 10.05.2012.
Din pozele de la vizita pe teren se vede faptul ca terenul nu este cultivat.
Prin urmare in urma informatiilor suplimentare si a documentelor atasate le cererea de finantare rezulta faptul ca solicitanta nu desfasura activitate agricola la momentul depunerii cererii 
de finantare.  S-a bifat nu la EG 2 deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola la momentul aplicarii.
S-au cerut informatii suplimentare in care sa fie prezentata activitatea agricola din cadrul fermei actuale.Solicitantul declara ca pe suprafata de 2035 mp va planta o livada de pomi iar  
suprafata de 3100 mp o va cultiva cu cu legume.In acest sens solicitantul ataseaza contract de arenda nr.161/08.05.2012.
La cererea de finantare este atasat un Certificat privind inscrierea in Registrul Fermierilor din data de 14.05.2012.
La cererea de finantare este atasata cartea de identitate cu domiciliul din data de 10.05.2012.
Din pozele de la vizita pe teren se vede faptul ca terenul nu este cultivat.
Prin urmare in urma informatiilor suplimentare si a documentelor atasate le cererea de finantare rezulta faptul ca solicitanta nu desfasura activitate agricola la momentul depunerii cererii 
de finantare. 
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34 313 M 01 12 7 01 00091 2012 5 16

INFIINTAREA UNUI CENTRU DE 
ECHITATIE SI AMENAJARE 

AGROPENSIUNE CU GRAJD SI 
PISCINA IN COMUNA VIDRA, 

JUDETUL ALBA

PACURAR TITIANA ALBA
Comuna/Oras 

VIDRA Sat LUNCA 
GOIESTI

- - - - - - - - - - - 118.589 0 100.000 0 18.589 3.513.352

Avand in vedere observatiile prezentate la capitolele anterioare, nu s-au indeplinit toate criteriile de eligibilitate si proiectul e neeligibil.  La punctul 1.2 s-a bifat NU, deoarece solicitantul 
nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia. Documentul anexat la Cererea de finantare, respectiv Extrasul de carte funciara pentru 
informare nu reprezinta documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului.
Solicitantul nu a anexat la Cererea de finantare , Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finantare, conform legislatiei in vigoare, inaintea ultimei plati a ajutorului.
  La punctul 1.2 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia. Documentul anexat la Cererea de 
finantare, respectiv Extrasul de carte funciara pentru informare nu reprezinta documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului.
Solicitantul nu a anexat la Cererea de finantare , Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finantare, conform legislatiei in vigoare, inaintea ultimei plati a ajutorului.
   La EG16 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia. Documentul anexat la Cererea de finantare, 
respectiv Extrasul de carte funciara pentru informare nu reprezinta documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului.
La EG 17 s-a bifat NU, deoarece in urma verificarii   extrasului de cont eliberat BRD, s-a constatat ca solicitantul nu acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligibile a 
proiectului.  La EG16 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia. Documentul anexat la Cererea de 
finantare, respectiv Extrasul de carte funciara pentru informare nu reprezinta documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului.
La EG 17 s-a bifat NU, deoarece in urma verificarii   extrasului de cont eliberat BRD, s-a constatat ca solicitantul nu acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligibile a 
proiectului.  Avand in vedere observatiile prezentate la capitolele anterioare, nu s-au indeplinit toate criteriile de eligibilitate si proiectul e neeligibil. 

35 313 M 01 12 7 01 00099 2012 5 16 TRANSFORMARE LOCUINTA IN 
AGROPENSIUNE

SABAU 
ALEXANDRINA ALBA

Comuna/Oras 
STREMT Sat 

GEOAGIU DE SUS
- - - - - - - - - - - 117.536 0 99.905 0 17.631 3.613.257

 - S-a bifat nu la EG 17 deoarece  valoarea din  extrasul de cont prezentat de solicitant nu acopera valoarea cofinantarii private   S-a bifat nu la EG 17 deoarece  valoarea din  extrasul 
de cont prezentat de solicitant nu acopera valoarea cofinantarii private  S-a bifat nu la EG 17 deoarece  valoarea din  extrasul de cont prezentat de solicitant nu acopera valoarea 
cofinantarii private  S-a bifat nu la EG 17 deoarece  valoarea din  extrasul de cont prezentat de solicitant nu acopera valoarea cofinantarii private 

36 313 M 01 12 7 01 00084 2012 5 16
INFINTARE AGROPENSIUNE IN 

COMUNA VINTU DE JOS , JUDETUL  
ALBA, STR. GARII  NR. 95B

LAZAR HORIA 
SEBASTIAN ALBA

Comuna/Oras 
VINTU DE JOS Sat 

VINTU DE JOS
- - - - - - - - - - - 117.580 0 99.943 0 17.637 3.713.200

S-a bifat nu la EG 11 si EG 16 deoarece solicitantul a depus la cererea de finantare extras de carte funciara nr 71542 pe o suprafata de 564 mp.
Pentru investitii noi suprafata de teren în structuri de primire agro-turistice trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea 
evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive respectiv de 1000 mp.
S-a bifat nu la EG 17 deoarece solicitantul a prezentat certificat de urbanism pe o suprafata de 2736 mp -extras de carte funciara nr71543 si nu a prezentat documente de proprietate
S-a bifat nu la EG 14 deoarece solicitantul a prezentat aviz de la MDRT care nu este corelat cu studiul de fezabilitate.
In studiul de fezabilitate la parterul cladirii este prevazut restaurant care nu este eligibil in cadrul unei pensiuni agroturistice in care procentul de cofinantare este de 85%.Restaurantul 
este eligibil dar cu cofinantare de 50 %.  S-a bifat nu la EG 11 si EG 16 deoarece solicitantul a depus la cererea de finantare extras de carte funciara nr 71542 pe o suprafata de 564 
mp.
Pentru investitii noi suprafata de teren în structuri de primire agro-turistice trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea 
evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive respectiv de 1000 mp.
S-a bifat nu la EG 17 deoarece solicitantul a prezentat certificat de urbanism pe o suprafata de 2736 mp -extras de carte funciara nr71543 si nu a prezentat documente de proprietate
S-a bifat nu la EG 14 deoarece solicitantul a prezentat aviz de la MDRT care nu este corelat cu studiul de fezabilitate.
In studiul de fezabilitate la parterul cladirii este prevazut restaurant care nu este eligibil in cadrul unei pensiuni agroturistice in care procentul de cofinantare este de 85%.Restaurantul 
este eligibil dar cu cofinantare de 50 %.  S-a bifat nu la EG 11 si EG 16 deoarece solicitantul a depus la cererea de finantare extras de carte funciara nr 71542 pe o suprafata de 564 
mp.
Pentru investitii noi suprafata de teren în structuri de primire agro-turistice trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea 
evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive respectiv de 1000 mp.
S-a bifat nu la EG 17 deoarece solicitantul a prezentat certificat de urbanism pe o suprafata de 2736 mp -extras de carte funciara nr71543 si nu a prezentat documente de proprietate
S-a bifat nu la EG 14 deoarece solicitantul a prezentat aviz de la MDRT care nu este corelat cu studiul de fezabilitate.
In studiul de fezabilitate la parterul cladirii este prevazut restaurant care nu este eligibil in cadrul unei pensiuni agroturistice in care procentul de cofinantare este de 85%.Restaurantul 
este eligibil dar cu cofinantare de 50 %.  S-a bifat nu la EG 11 si EG 16 deoarece solicitantul a depus la cererea de finantare extras de carte funciara nr 71542 pe o suprafata de 564 
mp.
Pentru investitii noi suprafata de teren în structuri de primire agro-turistice trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea 
evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive respectiv de 1000 mp.
S-a bifat nu la EG 17 deoarece solicitantul a prezentat certificat de urbanism pe o suprafata de 2736 mp -extras de carte funciara nr71543 si nu a prezentat documente de proprietate
S-a bifat nu la EG 14 deoarece solicitantul a prezentat aviz de la MDRT care nu este corelat cu studiul de fezabilitate.
In studiul de fezabilitate la parterul cladirii este prevazut restaurant care nu este eligibil in cadrul unei pensiuni agroturistice in care procentul de cofinantare este de 85%.Restaurantul 
este eligibil dar cu cofinantare de 50 %. 

37 313 M 01 12 7 01 00034 2012 5 16 PENSIUNE AGROTURISTICA BOIAN MARIA ALBA
Comuna/Oras 

GALDA DE JOS Sat 
GALDA DE JOS

- - - - - - - - - - - 116.741 0 99.230 0 17.511 3.812.430

S-a bifat nu la EG2 si EG7 deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul depunerii cererii de finantare.
In documentul E 4.1 raportul asupra verificarii pe teren se specifica faptul ca suprafata de teren nu era cultivata cu legume in data de 31.05.2012.
S-a bifat nu la EG 7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului si anume-„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala”.
  S-a bifat nu la EG2 si EG7 deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul depunerii cererii de finantare.
In documentul E 4.1 raportul asupra verificarii pe teren se specifica faptul ca suprafata de teren nu era cultivata cu legume in data de 31.05.2012.
S-a bifat nu la EG 7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului si anume-„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala”.
  S-a bifat nu la EG2 si EG 7  S-a bifat nu la EG2 si EG 7 

38 313 M 01 12 7 01 00082 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA, EXTRAVILAN SAT 
SARD, COMUNA IGHIU,JUD. ALBA

FARCAS IOANA 
ALEXANDRA ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - - 118.040 0 100.000 0 18.040 3.912.430

 - S-a bifat nu la EG2 deoarece desi in Studiu de fezabilitate este descrisa activitatea agricola a solicitantului din fotografiile  atasate in urma vizitei pe teren aceasta nu se evidentiaza, 
plantatia de pomi fructiferi nu permite desfasurarea activitatii descrise in Studiu.    - S-a bifat nu la EG2 deoarece desi in Studiu de fezabilitate este descrisa activitatea agricola a 
solicitantului din fotografiile  atasate in urma vizitei pe teren aceasta nu se evidentiaza, plantatia de pomi fructiferi nu permite desfasurarea activitatii descrise in Studiu.   Proiectul nu e
eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2 deoarece desi in Studiu de fezabilitate este descrisa activitatea agricola a solicitantului din fotografiile  atasate in urma vizitei pe teren 
aceasta nu se evidentiaza, plantatia de pomi fructiferi nu permite desfasurarea activitatii descrise in Studiu.   Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2 
deoarece desi in Studiu de fezabilitate este descrisa activitatea agricola a solicitantului din fotografiile  atasate in urma vizitei pe teren aceasta nu se evidentiaza, plantatia de pomi 
fructiferi nu permite desfasurarea activitatii descrise in Studiu.  

39 313 M 01 12 7 01 00092 2012 5 16  PENSIUNE AGROTURISTICA CAIAN ELENA ALBA
Comuna/Oras 
METES Sat 
AMPOITA

- - - - - - - - - - - 117.544 0 99.912 0 17.632 4.012.342

S-a bifat NU la urmatoarele criterii de eligibilitate:
- criteriul EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii, terenul cumparat in data de 27.04.2012 in suprafata de 1593 mp este 
faneata, asa cum reiese din documentul de proprietate cat si din copie din Registrul Agricol si pozele efectuate la vizita pe teren;
- s-a bifat NU si la criteriul EG 7 deoarerece nu se respecta definitia agroturismului din cadrul fisei,in sensul ca nedesfasurand activitate agricola solicitantul nu poate asigura partial 
hrana turistilor din productia proprie si nici impletirea activitatilor agricole cu cele turistice.
   S-a bifat NU la urmatoarele criterii de eligibilitate:
- criteriul EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii, terenul cumparat in data de 27.04.2012 in suprafata de 1593 mp este 
faneata, asa cum reiese din documentul de proprietate cat si din copie din Registrul Agricol si pozele efectuate la vizita pe teren;
- s-a bifat NU si la criteriul EG 7 deoarerece nu se respecta definitia agroturismului din cadrul fisei,in sensul ca nedesfasurand activitate agricola solicitantul nu poate asigura partial 
hrana turistilor din productia proprie si nici impletirea activitatilor agricole cu cele turistice.
   Proiectul nu este eligibil nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG2 si EG7 in sensul ca:
 - criteriul EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii, terenul cumparat in data de 27.04.2012 in suprafata de 1593 mp este 
faneata, asa cum reiese din documentul de proprietate cat si din copie din Registrul Agricol si pozele efectuate la vizita pe teren;
- s-a bifat NU si la criteriul EG 7 deoarerece nu se respecta definitia agroturismului din cadrul fisei,in sensul ca nedesfasurand activitate agricola solicitantul nu poate asigura partial 
hrana turistilor din productia proprie si nici impletirea activitatilor agricole cu cele turistice.
  Proiectul nu este eligibil nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG2 si EG7 in sensul ca:
 - criteriul EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii, terenul cumparat in data de 27.04.2012 in suprafata de 1593 mp este 
faneata, asa cum reiese din documentul de proprietate cat si din copie din Registrul Agricol si pozele efectuate la vizita pe teren;
- s-a bifat NU si la criteriul EG 7 deoarerece nu se respecta definitia agroturismului din cadrul fisei,in sensul ca nedesfasurand activitate agricola solicitantul nu poate asigura partial 
hrana turistilor din productia proprie si nici impletirea activitatilor agricole cu cele turistice.

40 313 M 01 12 7 01 00031 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA BENCHEA PERSIDA ALBA

Comuna/Oras 
CIUGUD Sat 

HAPRIA
- - - - - - - - - - - 115.456 0 98.138 0 17.318 4.110.480

S-a bifat Nu la EG2 si EG 7 deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul depunerii cererii de finantare.
In documentul E 4.1 raportul asupra verificarii pe teren se specifica fatul ca plantatia de nuci la care se face referire in studiul de fezabilitate si in Registrul agricol are un procent scazut 
de prindere.La dosarul admnistrativ al cererii de finantare sunt realizate fotografii din care se observa faptul ca terenul este necultivat si plantatia de nuci este inexistenta.
S-a bifat nu la EG 7 deoarece nu se respecta definitia agroturismului si anume „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala„
  S-a bifat nu la EG 2 si EG 7 

41 313 M 01 12 7 01 00086 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN LOCALITATEA 
VALEA POIENII, COMUNA RIMET, 

JUD. ALBA

DOCEA ADRIAN 
EMANOIL ALBA

Comuna/Oras 
RAMET Sat VALEA 

POIENII
- - - - - - - - - - - 116.499 0 99.024 0 17.475 4.209.504

NU SE INDEPLINESTE CRITERIUL DE ELIGIBILITATE E G 17 EXISTENTA COFINANTARII (COFINANTARE 68950/4.4048=15653 EURO IN LOC DE 17475 EURO )  NU SE 
INDEPLINESTE CRITERIUL DE ELIGIBILITATE E G 17 EXISTENTA COFINANTARII (COFINANTARE 68950/4.4048=15653 EURO IN LOC DE 17475 EURO )  NU SE 
INDEPLINESTE CRITERIUL DE ELIGIBILITATE E G 17 EXISTENTA COFINANTARII (COFINANTARE 68950/4.4048=15653 EURO IN LOC DE 17475 EURO )  NU SE 
INDEPLINESTE CRITERIUL DE ELIGIBILITATE E G 17 EXISTENTA COFINANTARII (COFINANTARE 68950/4.4048=15653 EURO IN LOC DE 17475 EURO ) 

42 313 M 01 12 7 01 00081 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

NASTASE DANIELA-
ELENA ALBA Comuna/Oras SONA 

Sat ALECUS - - - - - - - - - - - 117.500 0 99.875 0 17.625 4.309.379

S-a bifat nu la EG2  deoarece in cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.Solicitantul a 
prezentat la cererea de finantare registrul agricol in care in anul 2012 nu este inregistrat cu activitate agricola.
S-a bifat nu la EG 16 deoarece solicitantul a prezentat contract de vanzare -cumparare cu incheiere  de certificare   S-a bifat nu la EG2  deoarece in cazul investiţiilor în agro-turism, 
beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Solicitantul a prezentat la cererea de finantare registrul agricol in care in anul 2012 nu este inregistrat cu activitate agricola.
S-a bifat nu la EG 16 deoarece solicitantul a prezentat contract de vanzare -cumparare cu incheiere  de certificare  

Page 7 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

43 313 M 01 12 7 01 00113 2012 5 16

„CONSTRUIREA UNEI 
AGROPENSIUNI SI A UNUI GRAJD 
TRADITIONAL MOTESC IN SATUL 

GOIESTI COMUNA VIDRA, JUDETUL 
ALBA” 

TOMUS 
CONSTANTIN - 

SORIN
ALBA Comuna/Oras 

VIDRA Sat GOIESTI - - - - - - - - - - - 118.694 0 100.000 0 18.694 4.409.379

Proiectul nu respecta EG2 EG3 si EG7 .
CRITERIUL EG 2 -  În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării; -In cadrul  capitolului 
2.4 studiu de fezabilitate (incomplet) nu se descrie  activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului .
CRITERIUL EG. 3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;- in prognoza incasarilor si platilor C1, C2 si C3 nu sunt introduse datele privind fluxurile de numerar 
(incasari/plati) aferente activitatii agricole. Desi veniturile sunt din cazare+ masa servita, nu se asigura o parte din hrana turistilor din gospodaria proprie. Beneficiarul nu figureaza cu 
teren agricol la APIA decat numai cu fanete.
CRITERIUL EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor 
propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare;
Nu se respecta definitia agroturismului, beneficiarul nu desfasoara  o activitate agricola evidenta.
   Proiectul nu respecta EG2 EG3 si EG7 .
CRITERIUL EG 2 -  În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării; -In cadrul  capitolului 
2.4 studiu de fezabilitate (incomplet) nu se descrie  activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului .
CRITERIUL EG. 3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;- in prognoza incasarilor si platilor C1, C2 si C3 nu sunt introduse datele privind fluxurile de numerar 
(incasari/plati) aferente activitatii agricole. Desi veniturile sunt din cazare+ masa servita, nu se asigura o parte din hrana turistilor din gospodaria proprie. Beneficiarul nu figureaza cu 
teren agricol la APIA decat numai cu fanete.
CRITERIUL EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor 
propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare;
Nu se respecta definitia agroturismului, beneficiarul nu desfasoara  o activitate agricola evidenta.
  Proiectul nu respecta EG2 EG3 si EG7 .
CRITERIUL EG 2 -  În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării; -In cadrul  capitolului 
2.4 studiu de fezabilitate (incomplet) nu se descrie  activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului .
CRITERIUL EG. 3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;- in prognoza incasarilor si platilor C1, C2 si C3 nu sunt introduse datele privind fluxurile de numerar 
(incasari/plati) aferente activitatii agricole. Desi veniturile sunt din cazare+ masa servita, nu se asigura o parte din hrana turistilor din gospodaria proprie. Beneficiarul nu figureaza cu 
teren agricol la APIA decat numai cu fanete.
CRITERIUL EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor 
propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare;
Nu se respecta definitia agroturismului, beneficiarul nu desfasoara  o activitate agricola evidenta.
   Proiectul nu respecta EG2 EG3 si EG7 .
CRITERIUL EG 2 -  În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării; -In cadrul  capitolului 
2.4 studiu de fezabilitate (incomplet) nu se descrie  activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului .
CRITERIUL EG. 3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;- in prognoza incasarilor si platilor C1, C2 si C3 nu sunt introduse datele privind fluxurile de numerar 
(incasari/plati) aferente activitatii agricole. Desi veniturile sunt din cazare+ masa servita, nu se asigura o parte din hrana turistilor din gospodaria proprie. Beneficiarul nu figureaza cu 
teren agricol la APIA decat numai cu fanete.
CRITERIUL EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor 
propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare;
Nu se respecta definitia agroturismului, beneficiarul nu desfasoara  o activitate agricola evidenta.

44 313 M 01 12 5 02 00080 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA IN COMUNA 

VLADIMIRESCU,JUDETUL ARAD
GROZA MARIA ARAD

Comuna/Oras 
VLADIMIRESCU Sat 

VLADIMIRESCU
- - - - - - - - - - - 372.706 0 199.536 0 173.170 4.608.915

La pc. 1.2 s-a bifat NU deoarece beneficiarul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate  La pct 1.2 s-a bifat "NU"deoarece solicitantul nu a raspuns solicitarii de informatii 
suplimentare.  La EG 2, 3, 5, 7,  10, 14,  s-a bifat Nu deoarece beneficiarul nu a raspuns la informatiile suplimentare  La EG 2, 3, 5, 7,  10, 14,  s-a bifat Nu deoarece solicitantul nu a 
raspuns la informatiile suplimentare   s-a bifat nu deoarece beneficiarul nu a raspun la informatiile suplimentare  S-a bifat "NU deoarece solicitantul nu a raspuns solicitarii de informatii 
suplimentare   s-a bifat nu deoarece beneficiarul nu a raspuns la informatiile suplimentare.  S-a bifat nu deoarece sooicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare.     La 3 pc. 3.1, 
3.3, 3.4, 3.6, 3.8 si nu s-a completat bugetul indicativ si matricea de verificare a viabilitatii economice deoarece beneficiarul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate.   La 
punctul 3 buget s-a bifat "NU" deoarece solicitantul nu a raspuns solicitarii de informatii suplimentare. 

45 313 M 01 12 3 03 00012 2012 5 14
CONSTRUIRE SI DOTARE 

PENSIUNE AGROTURISTICA, 
IMPREJMUIRE, UTILITATI.

MANTA CATALIN ARGES

Comuna/Oras 
ALBESTII DE 
MUSCEL Sat 

ALBESTI

- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 4.708.915

Verificările de la punctele 1.7 și 1.8 nu se aplică pentru tipul de investiție vizat prin cererea de finanțare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4.  / 20.06.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4. A fost anexată declarația proiectantului privind sursa de preţuri pentru lucrările de construcţii-instalaţii. Pentru 
justificarea costurilor bunurilor şi serviciilor, solicitantul a depus extrase din baza de date privind preţurile de pe site-ul APDRP, iar pentru bunuri sau servicii care nu se încadrează/ nu se 
regăsesc în baza de date a anexat oferte corespunzătoare. Costurile au fost acceptate conform metodologiei de verificare pentru acest criteriu de eligibilitate. Deasemenea, s-a 
acceptat modul de încadrare a cheltuielilor în capitolele/ subcapitolele devizului general, competenţa întocmirii devizelor conform HG 28/2008 fiind atribuţia legală a proiectantului 
autorizat în acest sens.     /07.08.2012  S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4.  / 20.06.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4. A fost necesară rectificarea planului financiar (privind valoarea ajutorului nerambursabil și,implicit, a 
avansului) în scopul respectării gradului de intervenție publică.      /07.08.2012   Reverificarea eligibilității solicitantului s-a făcut în baza adresei APDRP nr. 4915/ 19.02.2013, înregistrat
la CRPDRP 3 Sud Muntenia cu nr. 1960/ 20.02.2013 (anexa 2), și a vizat exclusiv respectarea recomandărilor acestui document în cazul solicitantului MANTA CATALIN, respectiv s-a 
concluzionat privind eligibilitatea solicitantului sub aspectul creării de condiții artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.
Având în vedere precizările metodologiei specifice pentru verificarea eligibilității solicitantului sub aspectul creării condițiilor artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 
un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, la completarea punctului 6 al Fişei de evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1 – M313:

46 313 M 01 12 3 03 00014 2012 5 14
,,CONSTRUIRE SI DOTARE 

PENSIUNE AGROTURISTICA 
IMPREJMUIRE, UTILITATI”.

NAFTANAILA IULIA-
ALEXANDRA ARGES

Comuna/Oras 
ALBESTII DE 
MUSCEL Sat 

ALBESTI

- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 4.808.915

S-au solicitat informatii suplimentare in data de 17.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.
Solicitantul este persoana fizica neautorizata. Ca persoana fizica neautorizata nu a putut beneficia de fonduri europene pe nici-un program de finantare nerambursabil. 
Criteriul de eligibilitate  
1.1   Doc. 9.3 „Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze” NU este asumat prin semnatura de solicitant, persoana fizica Naftanaila Iulia Alexandra, ci de 
mandatarul Naftanaila Ion, imputernicit prin procura notariala „sa o reprezinte la agentia competenta pentru obtinerea de fonduri in vederea finantarii investitiei prin Progranul APDRP” 
Din formulare nu rezulta ca mandatarul este imputernicit si pentru depunerea Cererii de Finantare. De astfel toate angajamentele, declaratiile pe propria raspundere, cat si toate paginile 
Cererii de Finantare sunt semnate de mandatarul Naftanaila Ion, in locul solicitantei. De asemenea sectiunea B1.3 din Cererea de Finantare, in dreptul specimenului de semnatura a 
solicitantei Naftanaila Iulia Alexandra ca reprezentant legal si administrator, este semnatura mandatarului Naftanaila Ion. 
In vederea obtinerii de fonduri nerambursabile FEADR trebuiesc indeplinite mai multe conditiide participare legate printre altele si de calitatea de solicitant.   Conform 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 cu 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.” 
Conform precizarilor de mai sus, singura etapa de reprezentare a reprezentantului legal-persoana fizica neautorizata, acceptata de APDRP este cea de depunere a proiectului. 
Prin urmare, conditiile mentionate mai sus nu au fost indeplinite iar solicitanta Naftanaila Iulia Alexandra nu si-a asumat angajamentul de autorizare. 
1.2 Doc. 10.1  Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural   nu este asumat prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, 
persoana fizica Naftanaila Iulia Alexandra, ci de mandatarul Naftanaila Ion. 

1.3  Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului, punctul 1.“proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finanţare din programe de 
finanţare nerambursabila” nu este asumat prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, persoana fizica Naftanaila Iulia Alexandra, ci de mandatarul Naftanaila Ion. 
Punctul de eligibilitate 1.4  Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului, nu este asumata prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, persoana fizica 
Naftanaila Iulia Alexandra, ci de mandatarul Naftanaila Ion. Punctul de eligibilitate 1.5  Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului, punctul 7.“asociatii solicitantului nu au in 
derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi submasuri” nu este asumat prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, persoana fizica Naftanaila 
Iulia Alexandra, ci de mandatarul Naftanaila Ion.

Criterii de eligibilitate neindeplinite: 
Doc. 9.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze nu este asumat prin semnatura de solicitant, persoana fizica Naftanaila Iulia Alexandra, ci de mandatarul 
Naftanaila Ion EG3 
  S-au solicitat informatii suplimentare in data de 17.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.
EG 12, EG 13, EG 18 Declaraţia pe propria raspundere ale solicitantului, nu sunt asumate prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, persoana fizica Naftanaila 
Iulia Alexandra, ci de mandatarul Naftanaila Ion.  S-au solicitat informatii suplimentare in data de 17.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.  Criteriul de eligibilitate  
1.1   Doc. 9.3 „Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze” NU este asumat prin semnatura de solicitant, persoana fizica Naftanaila Iulia Alexandra, ci de 
mandatarul Naftanaila Ion, imputernicit prin procura notariala „sa o reprezinte la agentia competenta pentru obtinerea de fonduri in vederea finantarii investitiei prin Progranul APDRP” 
Din formulare nu rezulta ca mandatarul este imputernicit si pentru depunerea Cererii de Finantare. De astfel toate angajamentele, declaratiile pe propria raspundere, cat si toate paginile 
Cererii de Finantare sunt semnate de mandatarul Naftanaila Ion, in locul solicitantei. De asemenea sectiunea B1.3 din Cererea de Finantare, in dreptul specimenului de semnatura a 
solicitantei Naftanaila Iulia Alexandra ca reprezentant legal si administrator, este semnatura mandatarului Naftanaila Ion. 
In vederea obtinerii de fonduri nerambursabile FEADR trebuiesc indeplinite mai multe conditiide participare legate printre altele si de calitatea de solicitant.   Conform 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 cu 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.” 
Conform precizarilor de mai sus, singura etapa de reprezentare a reprezentantului legal-persoana fizica neautorizata, acceptata de APDRP este cea de depunere a proiectului. 
Prin urmare, conditiile mentionate mai sus nu au fost indeplinite iar solicitanta Naftanaila Iulia Alexandra nu si-a asumat angajamentul de autorizare. 
1.2 Doc. 10.1  Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural   nu este asumat prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, 
persoana fizica Naftanaila Iulia Alexandra, ci de mandatarul Naftanaila Ion. 

1.3  Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului, punctul 1.“proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finanţare din programe de 
finanţare nerambursabila” nu este asumat prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, persoana fizica Naftanaila Iulia Alexandra, ci de mandatarul Naftanaila Ion. 
P t l d li ibilit t 1 4 D l ţi F i d li it t l i t t i t d li it t i t t l l l l i t l i fi

47 313 M 01 12 3 03 00013 2012 5 14
CONSTRUIRE SI DOTARE 

PENSIUNE AGROTURISTICA, 
IMPREJMUIRE, UTILITATI.

SOLOMON IONEL ARGES

Comuna/Oras 
ALBESTII DE 
MUSCEL Sat 

ALBESTI

- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 4.908.915

S-au solicitat informatii suplimentare in data de 13.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.
Solicitantul este persoana fizica neautorizata. Ca persoana fizica neautorizata nu a putut beneficia de fonduri europene pe nici-un program de finantare nerambursabil. Pentru 
incadrarea in codul CAEN vizat de proiect s-a luat in considerare Declaratia pe propria raspundere a autorizare si de punct de lucru a solicitantului.  S-au solicitat informatii suplimentare 
in data de 13.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.
Solicitantul este persoana fizica neautorizata. Ca persoana fizica neautorizata nu a putut beneficia de fonduri europene pe nici-un program de finantare nerambursabil. Pentru 
incadrarea in codul CAEN vizat de proiect s-a luat in considerare Declaratia pe propria raspundere a autorizare si de punct de lucru a solicitantului.  S-au solicitat informatii suplimentare 
in data de 13.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.  S-au solicitat informatii suplimentare in data de 13.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.  S-
au solicitat informatii suplimentare in data de 13.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.  S-au solicitat informatii suplimentare in data de 13.07.2012. S-a raspuns la 
solicitare in data de 30.07.2012.  S-au solicitat informatii suplimentare in data de 13.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.  S-au solicitat informatii suplimentare in 
data de 13.07.2012. S-a raspuns la solicitare in data de 30.07.2012.  În raport cu prevederile Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru 
proiecte de investiții (versiunea 10) și ale metodologiei specifice Fişei de evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1 – M313 (versiunea 06), aplicabile sesiunii 01/12 a măsurii 313, privind 
condiţiile artificiale create de solicitanți. Conform concluziei se consideră că suspiciunile descrise în cazul Solomon Ionel nu pot fi confirmate cu certitudine.
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48 313 M 01 12 3 03 00024 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA P+1E+M  IN COMUNA 
DAMBOVICIOARA, JUDETUL ARGES

S.C. ARUAL ATUB 
LKW S.R.L. ARGES

Comuna/Oras 
DAMBOVICIOARA 

Sat 
DAMBOVICIOARA

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 5.108.915

Pct. 1.1   S-a bifat DA, in urma verificarii concordantei  informatiilor din Cererea de finantare cu documentele anexate a reiesit ca solicitantul se incadreaza in categoriile de solicitanti 
eligibili pentru masura 313. 

- Pct. 1.2   S-a bifat NU, in urma verificarii  informatiilor din documentele anexate cererii de finantare.
- Pct. 1.3   S-a bifat NU, in baza verificarii informatiilor din Cererea de finantare si de asemenea in Baza de Date cu proiecte SAPARD/FEADR si Baza de Date cu proiecte finantate pr
Programul Operational Sectorial de Mediu(POS MEDIU) 2007-2013 Axa prioritara 4. Au fost listate si atasate print screen-urile respective.
- Pct. 1.4  S-a bifat NU, dupa verificarea in Cererea de finantare a bifelor in casutele corespunzatoare, aferente tuturor punctelor existente in Declaratia pe propria raspundere, a datei, 
semnaturii si stampilei si a faptului ca pe parcursul evaluarii proiectului s-a constatat respectarea punctelor din Declaratie.
- Pct. 1.5  S-a bifat Nu intrucat solicitantul a bifat casuta corespunzatoare din Declaratia pe propria raspundere.
- Pct. 1.6 S-a bifat DA, ca urmare a verificarii efectuate..  
- Pct. 1.7 Nu este cazul
- Pct. 1.8 Nu este cazul.
  Cererea de finatare nu indeplineste din punct de vedere al 
verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila.
Conform Raportului asupra verificarii pe teren ne. 262/26.06.2012, la data vizitei pe teren realizata in ziua de 15.06.2012 la locul de amplasare al investitiei, comuna Dambovicioara, 
satul Dambovicioara, judetul Arges, expertii OJPDRP Arges au constatat modificarea configuratiei terenului care face obiectul investitiei, prin devierea cursului paraului Dambovicioara. 
Conform documentelor de teren anexate Cererii de finantare(Contractul de vanzare-cumparare cu incheiere de autentificare nr.515/23.02.2012 si Actului aditional la respectivul contract 
cu Incheiere de autentificare nr. 1433/30.04.2012; Certificatul de Urbanism nr. 20/01.04.2012), amplasamentul investitiei avea vecinatatea pe latura de Sud-Est, paraul Dambovicioara, 
iar la data vizitei pe teren s-a costatat ca acesta a devenit vecinatatea terenului pe latura de Nord-Vest. In acest sens, s-au solicitat prin Fisa E34, clarificari-informatii/ avize/acorduri/ 
Plan de incadrare in zona/Plan de situatie/ Extras de carte funciara, ca urmare a modificarii configuratiei suprafetei de teren implicata in proiect.
In urma studiului documentar, al constatarilor efectuate la data vizitei pe teren si a Raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare, conform Raportului asupra vizitei pe teren s-a 
apreciat ca Cererea de Finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita urmatoarelor motive precizate de expertii 
OJPDRP Arges: Intrucat suprafata de teren aferenta investitiei se afla situata in albia majora a paraului Dambovicioara si avand in vedere recomandarea din Studiul geotehnic conform 
careia este necesara realizarea unui sistem de drenare a paraului Dambovicioara in asa fel incat sa nu afecteze amplasamentul constructiei, exista riscul ca aceasta sa fie ocupata in 
timpul nivelelor mari si a viiturilor, fapt ce poate conduce la deteriorarea totala sau partiala a investitiei. 
Punerea in functiune a  investitiei propuse este conditionata de realizarea sistemului de drenare a paraului Dambovicioara pentru care solicitantul a prezentat o Evaluare care nu este 
asumata de persoanele abilitate pentru elaborarea acesteia.. 
Avand in vedere precizarile de mai sus consideram ca acest proiect nu indeplineste toate criteriile de eligibilitate, iar locatia si dependenta de alte avize si investitii prezinta un risc pe 
care nu ni-l asumam.

EG1; EG9; EG10; EG11; EG16 S-a bifat NU, dupa verificarea  informatiile din  Cererea de finantare,SF, documentele anexate Cererii de Finantare.
EG2  Nu este cazul.
EG3  S-a bifat NU, intrucat beneficiarul nu demonstraza in cadrul proiectului viabilitatea investitiei, nu au fost detaliate activitatile generatoare de venituri, fapt pentru care nu s-a putut 
stabili caracterul eligibil al acestora.
EG4  Nu este cazul
EG5 S-a bifat NU, intrucat exista neconcordante intre intre datele/informatiile din Studiul de fezabilitate, partea scrisa si desenata si Avizul specific pentru amplasamentul si functionarea 
obiectivului, eliberat  de MDRT.
EG6 S-a bifat NU, intrucat proiectul nu respecta in totalitate criteriile obligatorii descrise in Ordinul 1051/03.03.2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea 
certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism.
EG7 Nu este cazul.
EG8 Nu este cazul.
EG12 S-a bifat DA, dupa verificarea informatiilor din Declaratia din sectiunea F.
EG13 S-a bifat DA, in urma verificarii doc.17.
EG14 ;EG15 S-a bifat NU, intrucat beneficiarul nu a depus toate avizele si acordurile necesare investitiei respective.
EG17 S-a bifat DA, in urma verificarilor efectuate.
EG18 S-a bifat DA ca urmare a verificarilor efectuate.

Nu s-a mai intocmit matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului  Nu s-a mai realizat Verificarea bugetului indicativ si Verificarea rezonabilitatii preturilor.  
Proiectul a fost declarat neeligibil intrucat nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate aplicabile.
C d fi t i d li t di t d d l ifi ii t ditiil t fi d l t li ibi
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CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICĂ "CUMPĂNIŢA MAR 
HOLLIDAY"

SC CUMPĂNIŢA 
MAR HOLLIDAY SRL ARGES Comuna/Oras 

AREFU Sat AREFU - - - - - - - - - - - 502.310 0 199.950 0 302.360 5.308.865

Privind verificarea punctului 1.1 s-a constatat că documentul 10.2 (Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor) este completat eronat (în raport cu 
situațiile financiare depuse, valoarea activelor totale la finalul anului financiar 2011 nu este nulă). Totuși criteriul este îndeplinit având în vedere prevederile metodologiei de verificare a 
criteriilor de eligibilitate. Verificările de la punctele 1.7 și 1.8 nu se aplică pentru tipul de investiție vizat prin cererea de finanțare.
Privind verificarea punctului 1.4 s-a constatat că declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului este completată, semnată şi datată, însă întrucât pe parcursul verificării s-a constatat 
nerespectarea criteriilor generale de eligibilitate, precum şi prezentarea unor informaţii eronate în cadrul părţii descriptive a studiului de fezabilitate şi documentelor anexate (spre 
exemplificare: declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor completată incorect în privinţa valorii activelor totale la finalul anului financiar 2011; deviz 
general necorelat valoric cu devizele pe obiecte; menţiuni privind atragerea turiştilor prin realizarea unei piscine acoperite care nu se regăseşte în structura constructivă propusă- punc
2.6 al studiului de fezabilitate; descriere neconcordantă cu cererea de finanţare la punctul 7.1 al studiului de fezabilitate etc.), s-a concluzionat că în mod implicit nu sunt respectate 
punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului.             /06.08.2012  Privind verificarea punctului 1.1 s-a constatat că documentul 10.2 (Declaraţia privind încadrarea 
întreprinderii în categoria microintreprinderilor) este completat eronat (în raport cu situațiile financiare depuse, valoarea activelor totale la finalul anului financiar 2011 nu este nulă). 
Totuși criteriul este îndeplinit având în vedere prevederile metodologiei de verificare a criteriilor de eligibilitate. Verificările de la punctele 1.7 și 1.8 nu se aplică pentru tipul de investiție 
vizat prin cererea de finanțare.
Privind verificarea punctului 1.4 s-a constatat că declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului este completată, semnată şi datată, însă întrucât pe parcursul verificării s-a constatat 
nerespectarea criteriilor generale de eligibilitate, precum şi prezentarea unor informaţii eronate în cadrul părţii descriptive a studiului de fezabilitate şi documentelor anexate (spre 
exemplificare: declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor completată incorect în privinţa valorii activelor totale la finalul anului financiar 2011; deviz 
general necorelat valoric cu devizele pe obiecte; menţiuni privind atragerea turiştilor prin realizarea unei piscine acoperite care nu se regăseşte în structura constructivă propusă- punc
2.6 al studiului de fezabilitate; descriere neconcordantă cu cererea de finanţare la punctul 7.1 al studiului de fezabilitate etc.), s-a concluzionat că în mod implicit nu sunt respectate 
punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului.             /06.08.2012  Observații privind criteriile de eligibilitate neîndeplinite:
1. Criterii generale de eligibilitate- EG1 şi EG16: Proiectul reprezintă o investiţie nouă şi sunt prevăzute construcţii cu caracter definitiv vitale pentru funcţionarea obiectivului. În acest 
sens, solicitantul a prezentat documentul „contract de asociere”, autentificat cu nr.861/ 22.03.2011, care nu îi conferă drept real principal asupra terenului pe care se va realiza investiţ
În plus, obiectul contractului de asociere („realizarea unei pensiuni în regim P+2E, cu 15 camere”) diferă de investiţia pentru care se solicită finanţare (respectiv, pensiune cu regim de 
înălţime D+P+1E+M şi 9 spaţii destinate cazării). Prin adresa nr.607/ 9282/ 12.07.2012 s-a solicitat punct de vedere al compartimentului juridic privind natura dreptului asupra terenulu
/12.07.2012
Consilierului juridic şi-a exprimat punctul de vedere prin adresa nr. 9646/19.07.2012 anexată prezentei fişe (concluzia este că documentul în cauză este impropriu acordării unei finanțări 
prin PNDR întrucât solicitantul nu va beneficia individual de beneficiile finanțării nerambursabile, ci în asociere cu terțe persoane). Ca urmare, prin documentele depuse solicitantul nu 
demonstrează deţinerea dreptului real principal asupra terenului, necesar în scopul edificării construcţiilor definitive prevăzute prin proiect, astfel încât criteriile de eligibilitate EG1 şi 
EG16 nu se îndeplinesc.
2. Criterii generale de eligibilitate- EG3: Detalierea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora (spre 
exemplificare: se consideră un număr mediu de 15 cazări/ zi pe durata întregului an calendaristic în timp ce capacitatea maximă a pensiunii este de 9 camere; în estimarea numărului de 
potenţiali turişti atraşi de pensiune precum şi a tarifului avut în vedere nu se cuantifică efectele concurenţei existente şi atractivităţii zonei). În plus, distribuţia lunară a ieşirilor de lichidităţi 
prin investiţii pentru implementarea proiectului (anexele B5- B6) nu concordă cu graficul de eşalonare prezentat la punctul 4 al studiului de fezabilitate, având implicaţii în corectitudinea 
calculelor (în special asupra disponibilului de numerar la sfarsitul perioadei). 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 evaluare a viabilității economico-
financiare nu s-a completat.
3. Criterii generale de eligibilitate- EG6:  În cadrul studiului de fezabilitate prezentat nu se evidenţiază şi nu poate fi identificată (prin individualizarea investiţiilor aferente) respectarea 
totalităţii criteriilor obligatorii conform Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru atingerea nivelului de clasificare propus (spre exemplificare: nu se 
identifică dotarea spaţiului de servire a mesei cu inventar pentru servire, nu se identifică dotarea bucătăriei cu plită pentru gătit, vase şi ustensile din inox, echipamente frigorifice pentru 
păstrarea alimentelor etc.). Criteriile suplimentare prezentate se suprapun în parte cu criteriile obligatorii sau nu se evidenţiază şi nu se poate identifica modul în care se îndeplinesc şi
urmare nu se poate aprecia exact numărul de puncte realizate. De asemenea, nu se evidenţiază şi nu pot fi identificate serviciile suplimentare pe care administratorul structurii de caza
are obligaţia să le ofere. Ca urmare, la nivelul de asigurare precizat în metodologia specifică de verificare a criteriilor de eligibilitate, acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera 
îndeplinit.
4. Criterii generale de eligibilitate- EG9: În cadrul certificatului de urbanism depus de către solicitant nu se pot identifica menţiuni cu privire la faptul că respectiva construcţie respectă 
prevederile PUG. Ca urmare, la nivelul de asigurare precizat în metodologia specifică de verificare a criteriilor de eligibilitate, acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndepli
/06.08.2012  Observații privind criteriile de eligibilitate neîndeplinite:
1. Criterii generale de eligibilitate- EG1 şi EG16: Proiectul reprezintă o investiţie nouă şi sunt prevăzute construcţii cu caracter definitiv vitale pentru funcţionarea obiectivului. În acest 
sens, solicitantul a prezentat documentul „contract de asociere”, autentificat cu nr.861/ 22.03.2011, care nu îi conferă drept real principal asupra terenului pe care se va realiza investiţ
În plus, obiectul contractului de asociere („realizarea unei pensiuni în regim P+2E, cu 15 camere”) diferă de investiţia pentru care se solicită finanţare (respectiv, pensiune cu regim de 
înălţime D+P+1E+M şi 9 spaţii destinate cazării). Prin adresa nr.607/ 9282/ 12.07.2012 s-a solicitat punct de vedere al compartimentului juridic privind natura dreptului asupra terenulu
/12.07.2012
Consilierului juridic şi-a exprimat punctul de vedere prin adresa nr. 9646/19.07.2012 anexată prezentei fişe (concluzia este că documentul în cauză este impropriu acordării unei finanțări 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

50 313 M 01 12 3 03 00050 2012 5 16
"INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA 

COMUNA LERESTI, JUDETUL 
ARGES"

S.C. STANCIOIU 
LOG RESIDENCE 

INN S.R.L.
ARGES

Comuna/Oras 
LERESTI Sat 

LERESTI
- - - - - - - - - - - 283.055 0 141.527 0 141.528 5.450.392

Verificările de la punctele 1.7 și 1.8 nu se aplică pentru tipul de investiție vizat prin cererea de finanțare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4.  / 03.07.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4.  
1. Privind verificarea punctului 1.1: S-a redepus declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor. S-a constatat faptul că modul de exprimare a datelor privind 
cifra de afaceri şi active totale (în mii lei/ mii euro), declarate pe proprie răspundere, indică valori care exclud societatea din categoria micro-întreprinderilor.  
2. Privind verificarea punctului 1.4: S-a constatat că declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului este completată, semnată şi datată, însă întrucât pe parcursul verificării s-a 
constatat nerespectarea punctului 1.1-eligibilitatea solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate EG1, EG3, EG6, EG9, precum și furnizarea unor informații contradictorii privind 
capacitatea maximă de clienți pentru care a fost proiectat restaurantul, s-a concluzionat că în mod implicit nu sunt respectate punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie răspundere a 
solicitantului.    /03.08.2012  Verificările de la punctele 1.7 și 1.8 nu se aplică pentru tipul de investiție vizat prin cererea de finanțare. S-au solicitat informații suplimentare conform 
formularului E3.4.  / 03.07.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4.  
1. Privind verificarea punctului 1.1: S-a redepus declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor. S-a constatat faptul că modul de exprimare a datelor privind 
cifra de afaceri şi active totale (în mii lei/ mii euro), declarate pe proprie răspundere, indică valori care exclud societatea din categoria micro-întreprinderilor.  
2. Privind verificarea punctului 1.4: S-a constatat că declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului este completată, semnată şi datată, însă întrucât pe parcursul verificării s-a 
constatat nerespectarea punctului 1.1-eligibilitatea solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate EG1, EG3, EG6, EG9, precum și furnizarea unor informații contradictorii privind 
capacitatea maximă de clienți pentru care a fost proiectat restaurantul, s-a concluzionat că în mod implicit nu sunt respectate punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie răspundere a 
solicitantului.    /03.08.2012  S-au solicitat informaţii suplimentare conform formularului E3.4.            / 03.07.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4. Observații privind criteriile de eligibilitate neîndeplinite:
1. Criterii generale de eligibilitate - EG1 și EG9: Certificatului de urbanism nr. 26/ 04.04.2012 a fost eliberat în scopul scoaterii terenului din circuitul agricol şi nu conține mențiunea cu 
privire la faptul că respectiva construcție respectă prevederile PUG. Ca urmare, la nivelul de asigurare precizat în metodologia specifică de verificare a criteriilor de eligibilitate, aceste 
criterii nu se pot considera îndeplinite. 
2. Criterii generale de eligibilitate- EG3: Răspunsul prezentat de solicitant nu oferă clarificările solicitate, datele care stau la baza calcului indicatorilor financiari sunt afectate de erori și, 
ca urmare, matricea de evaluare a viabilității economico-financiare nu s-a completat. Astfel, atât în formatul tipărit cât şi în cel scanat:
  a) în cadrul anexelor B5-B7, distribuţia lunară a ieşirilor de lichidităţi prin investiţii pentru implementarea proiectului nu respectă graficul de eşalonare modificat. Ca urmare, cheltuieli 
necesare pentru realizarea investiţiei (în valoare totală de 159204 lei cu TVA- calculată ca diferență între valoarea totală a investiției conform devizului general redepus și valoarea total
a ieșirilor de lichidități prin investiții) au fost exceptate din prognoze, afectând corectitudinea datelor privind disponibilul de numerar și indicatorilor financiari menţionaţi în anexa B9.
  În mod special, pentru societate nou înfiinţată, nu se clarifică şi nu poate fi considerat rezonabil contextul care permite ca în primul an de implementare (anexa B5) valoarea 
rambursărilor de TVA să acopere valoarea integrală a investiţiilor realizate. 
  b) rambursarea creditului prevăzut pentru cofinanțarea investiţiei (790695 lei), precum şi plata dobânzilor aferente, se realizează parţial în anii de implementare dar nu este continuată 
în anii de monitorizare (anexa B8) şi nu se prezintă clarificări în acest sens. Aceste carenţe afectează corectitudinea datelor privind disponibilul de numerar în anii de monitorizare. 
  c) principalii parametrii (respectiv, numărul anual de clienţi şi tariful practicat) care stau la baza prognozei veniturilor generate de restaurant nu au fost suficient fundamentaţi pentru a 
susţine rezonabilitatea lor. În această privinţă, studiul de piaţă prezentat nu menţionează date privind concurenţa identificată în zonă pe piaţa serviciilor de alimentaţie publică şi, prin 
urmare, informaţiile prezentate nu oferă date cuantificabile privind numărul potenţial de clienţi disponibili şi tarife de referinţă în zonă. Cu toate acestea, în structura veniturilor, se 
prognozează valorificarea cu un randament ridicat a capacităţii restaurantului: servirea zilnică a 168 meniuri (câte 24 meniuri din categoriile mic dejun, prânz şi cină, precum şi câte 48 
meniuri din categoriile “meniul zilei” şi “meniu tradiţional”), pe întreg parcursul anului calendaristic.
3. Criterii generale de eligibilitate- EG6: Nu se prezintă clarificări suficiente privind îndeplinirea tuturor cerinţelor, în raport cu prevederile Ordinul MDRT nr. 1051/ 2011, în vederea 
obţinerii clasificării de minim 3 stele/ flori pentru restaurant cu specific local. Se remarcă, spre exemplu, faptul că suprafaţa utilă a sălii restaurantului este de 51,40 mp (prin diminuare 
suprafeţei sălii- 56,71 mp, conform planşei nr. A04a redepusă, cu suprafaţa aferentă scării de acces- 5,31 mp precizată în aceeaşi planşă). În consecinţă, corelat cu capacitatea 
prevăzută pentru restaurant (42 clienţi- conform planşei nr. A04a, sau 48 clienţi- conform descrierii investiţiei şi prognozelor financiare), se constată neîndeplinirea criteriului obligatoriu 
privind valoarea minimă a indicelui de suprafaţă/ loc masă pentru categoria 3 stele (respectiv 1,3 mp). De asemenea nu se clarifică şi nu se pot identifica particularităţile care permit 
încadrarea structurii ca restaurant cu specific local- tradiţional, profil precizat în cadrul cererii de finanţare.
Ca urmare, la nivelul de asigurare precizat în metodologia specifică de verificare a criteriilor de eligibilitate, acest criteriu nu se poate considera îndeplinit.      /03.08.2012  S-au solicitat 
informaţii suplimentare conform formularului E3.4.            / 03.07.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4. Observații privind criteriile de eligibilitate neîndeplinite:
1. Criterii generale de eligibilitate - EG1 și EG9: Certificatului de urbanism nr. 26/ 04.04.2012 a fost eliberat în scopul scoaterii terenului din circuitul agricol şi nu conține mențiunea cu 
privire la faptul că respectiva construcție respectă prevederile PUG. Ca urmare, la nivelul de asigurare precizat în metodologia specifică de verificare a criteriilor de eligibilitate, aceste 
criterii nu se pot considera îndeplinite. 
2. Criterii generale de eligibilitate- EG3: Răspunsul prezentat de solicitant nu oferă clarificările solicitate, datele care stau la baza calcului indicatorilor financiari sunt afectate de erori și, 
ca urmare, matricea de evaluare a viabilității economico-financiare nu s-a completat. Astfel, atât în formatul tipărit cât şi în cel scanat:
  a) în cadrul anexelor B5-B7, distribuţia lunară a ieşirilor de lichidităţi prin investiţii pentru implementarea proiectului nu respectă graficul de eşalonare modificat. Ca urmare, cheltuieli 
necesare pentru realizarea investiţiei (în valoare totală de 159204 lei cu TVA- calculată ca diferență între valoarea totală a investiției conform devizului general redepus și valoarea total
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51 313 M 01 12 1 04 00007 2012 5 15 „CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA”

S.C. DECO TRAVEL 
S.R.L. BACAU

Comuna/Oras 
MARGINENI Sat 

LUNCANI
- - - - - - - - - - - 399.700 0 199.850 0 199.850 5.650.242

   Cererea de finantare este declarata neeligibila in urma vizitei pe teren.
   La vizita in teren s-a constatat ca nu există acces pietonal si nici auto la terenul care face obiectul investiției.
   În studiul de fezabilitate ( Cap.3-Date tehnice ale investitiei, subcap.3.1.1 –Zona și amplasamentul) se mentionează privitor la accesul din drumul național 2G Bacău-Moinesti la 
suprafața pe care se va construi pensiunea : “Accesul la teren se face din drumul existent în partea de nord a amplasamentului”.  La data vizitei în teren acest drum de acces(în 
indiviziune) și podul peste Pârăul Trebeș nu sunt executate în teren, în realitate neexistând acces pietonal sau auto la amplasamentul pe care se dorește construirea pensiunii.
   După efectuarea vizitei în teren, solicitantul S.C. DECO TRAVEL S.R.L., prin reprezentantul legal al proiectului, doamna Frățianu Elena-Daniela  a prezentat în data de 25.05.2012 
următoarele:
- Contract de constituire drept de superficie cu incheierea de autentificare nr.460/23.05.2012;
- Contract de vânzare-cumpărare cu incheierea de autentificare nr.212/07.04.2011;
- Documentațiile cadastrale nr.1050/20.07.2006 și nr.1054/20.07.2006 pentru suprafețele de teren pe care ar trebui amplasat drumul de acces în indiviziune;
- Certificat de urbanism nr.159/21.07.2011 eliberat de Primaria comunei Mărgineni pentru "Construire pod din beton armat" ;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 597/08.09.2011, eliberat de A.N. Apele române, Direcția Apelor Siret, Sistemul de gospodărire a apelor Bacău, privind "Pod peste Pârâul Trebeș" , sat 
Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău.
     Având în vedere că în studiul de fezabilitate solicitantul menționează  “Accesul la teren se face din drumul existent în partea de nord a amplasamentului”, iar la vizita în teren s-a 
constatat că nu există acest drum și nici podul peste Pârâul Trebeș, beneficiarul prezentând documente care demonstrează doar intenția de a construi această cale de acces, 
considerăm că cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă.  
  Solicitantul a atasat trei oferte de preturi pentru echipamentele si dotarile prevazute in proiect.  Solicitantul a atasat trei oferte de preturi pentru echipamentele si dotarile prevazute in 
proiect.     Cererea de finantare este declarata neeligibila in urma vizitei pe teren.
   În studiul de fezabilitate ( Cap.3-Date tehnice ale investitiei, subcap.3.1.1 –Zona și amplasamentul) se mentionează privitor la accesul din drumul național 2G Bacău-Moinesti la 
suprafața pe care se va construi pensiunea : “Accesul la teren se face din drumul existent în partea de nord a amplasamentului”  La data vizitei în teren acest drum de acces(în 
indiviziune) și podul peste Pârăul Trebeș nu sunt executate în teren, în realitate neexistând acces pietonal sau auto la amplasamentul pe care se dorește construirea pensiunii.
   După efectuarea vizitei în teren, solicitantul S.C. DECO TRAVEL S.R.L., prin reprezentantul legal al proiectului, doamna Frățianu Elena-Daniela  a prezentat în data de 25.05.2012 
următoarele:
- Contract de constituire drept de superficie cu incheierea de autentificare nr.460/23.05.2012;
- Contract de vânzare-cumpărare cu incheierea de autentificare nr.212/07.04.2011;
- Documentațiile cadastrale nr.1050/20.07.2006 și nr.1054/20.07.2006 pentru suprafețele de teren pe care ar trebui amplasat drumul de acces în indiviziune;
- Certificat de urbanism nr.159/21.07.2011 eliberat de Primaria comunei Mărgineni pentru "Construire pod din beton armat" ;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 597/08.09.2011, eliberat de A.N. Apele române, Direcția Apelor Siret, Sistemul de gospodărire a apelor Bacău, privind "Pod peste Pârâul Trebeș" , sat 
Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău.
   Având în vedere că în studiul de fezabilitate solicitantul menționează  “Accesul la teren se face din drumul existent în partea de nord a amplasamentului”, iar la vizita în teren s-a 
constatat că nu există acest drum și nici podul peste Pârâul Trebeș, beneficiarul prezentând documente care demonstrează doar intenția de a construi această cale de acces(drumul si 
podul), considerăm că cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă.  
     Cererea de finantare este declarata neeligibila in urma vizitei pe teren.
   La vizita in teren s-a constatat ca nu există acces pietonal si nici auto la terenul care face obiectul investiției.
   În studiul de fezabilitate ( Cap.3-Date tehnice ale investitiei, subcap.3.1.1 –Zona și amplasamentul) se mentionează privitor la accesul din drumul național 2G Bacău-Moinesti la 
suprafața pe care se va construi pensiunea : “Accesul la teren se face din drumul existent în partea de nord a amplasamentului”.  La data vizitei în teren acest drum de acces(în 
indiviziune) și podul peste Pârăul Trebeș nu sunt executate în teren, în realitate neexistând acces pietonal sau auto la amplasamentul pe care se dorește construirea pensiunii.
   După efectuarea vizitei în teren, solicitantul S.C. DECO TRAVEL S.R.L., prin reprezentantul legal al proiectului, doamna Frățianu Elena-Daniela  a prezentat în data de 25.05.2012 
următoarele:
- Contract de constituire drept de superficie cu incheierea de autentificare nr.460/23.05.2012;
- Contract de vânzare-cumpărare cu incheierea de autentificare nr.212/07.04.2011;
- Documentațiile cadastrale nr.1050/20.07.2006 și nr.1054/20.07.2006 pentru suprafețele de teren pe care ar trebui amplasat drumul de acces în indiviziune;
- Certificat de urbanism nr.159/21.07.2011 eliberat de Primaria comunei Mărgineni pentru "Construire pod din beton armat" ;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 597/08.09.2011, eliberat de A.N. Apele române, Direcția Apelor Siret, Sistemul de gospodărire a apelor Bacău, privind "Pod peste Pârâul Trebeș" , sat 
Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău.
     Având în vedere că în studiul de fezabilitate solicitantul menționează  “Accesul la teren se face din drumul existent în partea de nord a amplasamentului”, iar la vizita în teren s-a 
constatat că nu există acest drum și nici podul peste Pârâul Trebeș, beneficiarul prezentând documente care demonstrează doar intenția de a construi această cale de acces, 
considerăm că cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă.  
    Cererea de finantare este declarata neeligibila in urma vizitei pe teren. 
  În studiul de fezabilitate ( Cap.3-Date tehnice ale investitiei, subcap.3.1.1 –Zona și amplasamentul) se mentionează privitor la accesul din drumul național 2G Bacău-Moinesti la 
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52 313 M 01 12 6 05 00028 2012 5 14
AMENAJARE PENSIUNE 

AGROTURISTICA , FINANTATA PRIN 
FEADR, MASURA 313 

TODERICI GETA-
GENICA BIHOR Comuna/Oras RIENI 

Sat SUDRIGIU - - - - - - - - - - - 117.601 0 99.961 0 17.640 5.750.203

La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat cu "NU" deoarece ''NU ESTE CAZUL'' pentru aceste investitii.  La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa se incadreaza pe 
componenta a) - AGROTURISM.  La punctele 3.5 si 3.6 s-a bifat cu ''NU'' dar ''NU ESTE CAZUL'' pentru ''investitii de promovare'' iar pentru punctul 3.6 solicitantul nu si-a prevazut in 
cadrul BI ''cheltuieli diverse si neprevazute''  La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa vizeaza doar componenta a) - AGROTURISM;
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu si-a prevazut in Bugetul Indicativ cheltuieli diverse si neprevazute.  La punctul 6 s-a bifat “DA” deoarece s-a confirmat crearea de 
condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa se 
incadreaza pe componenta a) - AGROTURISM.
La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa vizeaza doar componenta a) - AGROTURISM;
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu si-a prevazut in Bugetul Indicativ cheltuieli diverse si neprevazute.
La punctul 6 s-a bifat “DA” deoarece s-a confirmat crearea de condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 

53 313 M 01 12 6 05 00030 2012 5 14
ÎNCURAJAREA ACTIVITATILOR 

TURISTICE PRIN ÎNFIINŢAREA UNEI 
PENSIUNI AGROTURISTICE

TODERICI 
GHEORGHE-

CRISTIAN
BIHOR Comuna/Oras RIENI 

Sat SUDRIGIU - - - - - - - - - - - 117.630 0 99.985 0 17.645 5.850.188

La punctul 6 s-a bifat “DA” deoarece s-a confirmat crearea de condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

  La punctul 6 s-a bifat “DA” deoarece s-a confirmat crearea de condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

54 313 M 01 12 6 05 00031 2012 5 14

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICÃ P+E IN COMUNA 
CURÃTELE, SAT CRESUIA, SAT DE 

VACANTÃ COADA LACULUI, JUD 
BIHOR 

DEBRENTI RAMONA 
ALEXANDRA BIHOR

Comuna/Oras 
CURATELE Sat 

CRESUIA
- - - - - - - - - - - 115.049 0 97.750 0 17.299 5.947.938

La criteriul 1.7 si 1.8 s-a bifat NU, deoarece investitia propusa anu face obiectul celor doua puncte (centru local de informare/structura de primire turistica cu functiune de alimentatie 
publica).    La criteriul de eligibilitate EG2 – „În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul 
aplicării” s-a bifat NU deoarece solicitanul la momentul depunerii Cererii de Finantare nu desfasura o activitate agricola şi nu a obţinut venituri din aceasta, aşa cum reiese din 
următoarele documentele:
a. Contractul de vânzare-cumpărare pentru terenul (4040 mp) ce face obiectul proiectului de investiţii încheiat la Biroul Notarului Public – Patricia T. Indrieş cu nr.189/02.02.2012 (pagina 
133-136) are două mentiuni:
- Terenul achiziţionat pentru investiţii (4040 mp) este extravilan şi nu are menţionată categoria de folosinţă. În situaţia în care ar fi existat pe suprafaţa acestuia o livadă, cu siguranţă a
apărut în contractul de vânzare-cumpărare şi menţiunea: „teren cu livadă/plantaţie pomicolă”.
- Domiciliu solicitantului Debrenţi Ramona Alexandra este în oraş Oradea, str. Transilvaniei, nr. 17, bl.  AN 3, et. 9, ap. 31.
b. Extrasul de Carte Funciară eliberat de OCPI-Bihor nr. 50336/23.02.2012 (pagina 129-132) eliberat la cererea nr. 21335/21.02.2012, terenul care face obiectul proiectului, respectiv 
suprafaţa de 4040 mp figureză ca teren intravilan cu categoria de folosinţă fâneţă (nu se face nici o referire la livadă).
c. În Studiul de Fezabilitate, capitolul 2.4 – Descrierea investiţiilor, la secţiunea „specificul activităţii beneficiarului va fi: livadă de pomi fructiferi” după care solicitantul detaliază că „turiştii 
se vor implica în activitatăţi specifice livezilor şi anume plantarea şi intreţinerea  pomilor fructiferi, ...”. Se pune întrebarea dacă există livadă: ce activitate de plantare mai fac turiştii? 
Concluzia este că nu există suprafaţa de 400 mp de pomi fructiferi la care se face referire în proiect.
d. Un alt argument din structura SF-ului care certifică faptul că nu există livadă, este reprezentată de planşa desenată „Plan de situaţie propus” care menţionează faptul: „livadă pomi 
fructiferi propusă”.
e. În capitolele: 2.2 Prognoza încasărilor şi plăţilor ani 1-5 de previziune şi 2.3 Indicatorii financiari,  solicitantul are prognozate ca venituri numai din activitatea de turism. Nu sunt 
previzionate venituri din activitatea agricola, deoarece aceasta nu există.
f. În copia din Registrul Agricol (pagina 172 din CF) la secţiunea b. Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza localităţii se menţonează că nu sunt suprfeţe de teren 
cultivate cu pomi fructiferi, trenul aferent investiţiei (pentru anii 2011-2013) figurează ca teren defrişat şi respectiv ca teren în pregătire.
g. La vizita pe teren a experţilor OJPDRP-Bihor în pozele ataşate „Dosarului administrativ” se poate observa fapul că toată suprafaţa de teren este acoperită cu iarbă şi câţiva brazi 
răzleţi, excepţie facând trei pomi fructiferi proaspat plantaţi (ce nu pot fi considerati o livada).
h. Domiciliul solicitantului a fost schimbat în data de 19.04.2012 pe amplasamentul investiţiei (cu o lună înainte de depunerea proiectului), până la acestă dată el figurând la adresa:  oraş 
Oradea, str. Transilvaniei, nr. 17, bl.  AN 3, et. 9, ap. 31. Documentele eliberate de APM-Bihor (95/24.04.2012) – Decizia etapei de încadrare şi respectiv DSVSA-Bihor 
(3931/20.03.2012) sunt pe numele solicitantului cu adresa:  oraş Oradea, str. Transilvaniei, nr. 17, bl.  AN 3, et. 9, ap. 31. 

La criteriul de eligibilitate „EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea 
serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare” s-a bifat NU deoarece solicitanul nu răspunde definiţiei agroturismului aşa cum este definit  în 
Ghidul Solicitantului – Masura 313, Capitolul 2.3 - Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile (pagina12)  “ATENŢIE! Agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în 
interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi 
socială, ce presupune contactul turistului cu activităţile gospodăreşti şi asigurarea parţială a hranei din produse locale”. În înţelesul acestei definiţii solicitantul trebuie să aibă venituri din 
agricultură la momentul depunerii proiectului, iar în mod complementar pentru suplimentarea acestor  venituri, fermierul să presteze şi servicii de turism. In cazul de faţă solicitantul 
cosmetizează o pensiune turistică într-o pensiune agroturistică cu scopul de a maximize procentul de finanţare nerambursabilă. El nu are prognozate venituri din producţia Agricola. 
Totodată chiar daca ar fi fost  proaspăt  înfiinţată o livada, solicitanul nu ar fi avut venituri din agricultură din moment ce aceasta intră pe rod din anul 3-4 de viaţă.
  La criteriul EG 2 - "În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicarii" s-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul depunerii cererii de finantare.
La criteriul EG 7 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul depunerii cererii de finantare.  La punctul 4.5 s-a bifat NU deoarce in Cererea de 
Finantare nu exista declaratia proiectantului privind sursa de preturi folosita.  Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece nu a respectat următoarele criterii de eligibilitate:

 Criteriul de eligibilitate EG2 – „În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării” deoarece 
solicitanul la momentul depunerii Cererii de Finantare nu desfasura o activitate agricola şi nu a obţinut venituri din aceasta, aşa cum reiese din următoarele documentele;
1. Contractul de vânzare-cumpărare pentru terenul (4040 mp) ce face obiectul proiectului de investiţii încheiat la Biroul Notarului Public – Patricia T. Indrieş cu nr.189/02.02.2012 (pagina 
133-136) are două mentiuni:
a. Terenul achiziţionat pentru investiţii (4040 mp) este extravilan şi nu are menţionată categoria de folosinţă. În situaţia în care ar fi existat pe suprafaţa acestuia o livadă, cu siguranţă ar 
fi apărut în contractul de vânzare-cumpărare şi menţiunea: „teren cu livadă/plantaţie pomicolă”.
b. Domiciliu solicitantului Debrenţi Ramona Alexandra este în oraş Oradea, str. Transilvaniei, nr. 17, bl.  AN 3, et. 9, ap. 31. (mutaţia solicitantului în mediu rural a fost făcută înaintea 
depunerii Cererii de Finanţare).
2. Extrasul de Carte Funciară eliberat de OCPI-Bihor nr. 50336/23.02.2012 (pagina 129-132) eliberat la cererea nr. 21335/21.02.2012, pentru terenul care face obiectul proiectului, 
respectiv suprafaţa de 4040 mp figureză ca teren intravilan cu categoria de folosinţă fâneţă (nu se face nici o referire la  livadă).
3. În Studiu de Fezabilitate, capitolul 2.4 – Descrierea investiţiilor, la secţiunea „specificul activităţii beneficiarului va fi: livadă de pomi fructiferi” după care solicitantul detaliază că „turiştii 
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55 313 M 01 12 6 05 00042 2012 5 15

''CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICĂ P+1E COMUNA VADU 

CRIŞULUI NR.TOPO 50462, 
JUD.BIHOR

S.C DECLIL S.R.L BIHOR
Comuna/Oras VADU 
CRISULUI Sat VADU 

CRISULUI
- - - - - - - - - - - 382.936 0 191.468 0 191.468 6.139.406

La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia de fata vizeaza componenta a).  La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa vizeaza doar componenta a.)  La 
punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia de fata vizeaza componenta a).
La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa vizeaza doar componenta a.)
La punctul 6 s-a bifat “DA” deoarece s-a confirmat crearea de condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

  Sunt de acord cu observatiile formulate de catre Expert 1. 

56 313 M 01 12 6 05 00046 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICĂ P+E+M  

SZILAGYI 
ALEXANDRU BIHOR Comuna/Oras 

DIOSIG Sat IANCA - - - - - - - - - - - 314.983 0 157.492 0 157.492 6.296.898

1.2,  – NU
1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 
-Certificatul de atestare fiscal pentru personae fizice nr. 317/11.05.2012 eliberat de catre comuna Diosig nu cuprinde si suprafata juridica ce face obiectul proiectului. Acest Certificat 
precizeaza ca solicitantul nu figureaza in evidenta compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local pentru terenul extravilan din comuna Diosig, judetul Bihor. Nu 
reiese nimic despre alte proprietati respectiv despre suprafata juridica ce face obiectul proiectului care conform Contractului de vanzare-cumparare prezentat si a Certificatului de 
urbanism se afla in intravilanul localitatii.
- Solicitantul are stabilita resedinta pe o perioada determinata respectiv 04.04.2012-03.04.2013, avand domiciliul permanent in Austria, caz in care solicitantul trebuia sa prezinte 
document din care sa reiasa lipsa datoriilor de la locul unde are domiciliul.
1.6- NU
1. Desi activitatea care se finanteaza prin implementarea proiectului si pentru care se solicita cofinantarea este 5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata, 
solicitantul are in anexele financiare majoritatea veniturilor din alta activitate, respectiv alimentatie publica pentru care  nu are cod CAEN si respectiv documentele necesare in vederea 
obtinerii autorizatiei de functionare pentru codul CAEN de alimentatie publica. Personalul care se va angaja prin implementarea proiectului respectiv bucatar, ospatar este specific 
unitatilor de primere turistica cu functiuni de alimentatie publica. Faptul ca solicitantul urmareste realizarea veniturilor din alimentatie publica reiese si din descrierile din cadrul studiului de 
fezabilitate punctul 2.4 unde se face precizarea ,,sala de mese(sala de consumatie conform aviz MDRT si planse anexate) va contine 11 mese cu 4 scaune. Va fi impartita in doua cu 
paravan, o parte va contine 4 mese pentru client permanenti, iar cealalta parte va avea 7 mese pentru client ocazionali”. Conform Ordinului1051/2011 anexa 1.5, punctul 8 unde se 
precizeaza ,,In cazul in care spatiile pentru prepararea si servirea mesei sunt destinate si pentru consumatorii din afara iar numarul locurilor la mese este mai mare decat al celor de 
cazare, dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spatiile in cauza se clasifica drept unitati de alimentatie publica, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Dezvoltarii Regionale
Turismului, conform anexei nr. 2’’.  Solicitantul trebuia sa prezinte documente specifice pe codul CAEN eligibil de alimentatie publica, tipul structurii cu functiuni de alimentatie publica si 
sitemul de clasificare dorit in vederea autorizarii si functionarii.
  1.2,  – NU
1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 
-Certificatul de atestare fiscal pentru personae fizice nr. 317/11.05.2012 eliberat de catre comuna Diosig nu cuprinde si suprafata juridica ce face obiectul proiectului. Acest Certificat 
precizeaza ca solicitantul nu figureaza in evidenta compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local pentru terenul extravilan din comuna Diosig, judetul Bihor. Nu 
reiese nimic despre alte proprietati respectiv despre suprafata juridica ce face obiectul proiectului care conform Contractului de vanzare-cumparare prezentat si a Certificatului de 
urbanism se afla in intravilanul localitatii.
- Solicitantul are stabilita resedinta pe o perioada determinata respectiv 04.04.2012-03.04.2013, avand domiciliul permanent in Austria, caz in care solicitantul trebuia sa prezinte 
document din care sa reiasa lipsa datoriilor de la locul unde are domiciliul.
1.6- NU
1. Desi activitatea care se finanteaza prin implementarea proiectului si pentru care se solicita cofinantarea este 5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata, 
solicitantul are in anexele financiare majoritatea veniturilor din alta activitate, respectiv alimentatie publica pentru care  nu are cod CAEN si respectiv documentele necesare in vederea 
obtinerii autorizatiei de functionare pentru codul CAEN de alimentatie publica. Personalul care se va angaja prin implementarea proiectului respectiv bucatar, ospatar este specific 
unitatilor de primere turistica cu functiuni de alimentatie publica. Faptul ca solicitantul urmareste realizarea veniturilor din alimentatie publica reiese si din descrierile din cadrul studiului de 
fezabilitate punctul 2.4 unde se face precizarea ,,sala de mese(sala de consumatie conform aviz MDRT si planse anexate) va contine 11 mese cu 4 scaune. Va fi impartita in doua cu 
paravan, o parte va contine 4 mese pentru client permanenti, iar cealalta parte va avea 7 mese pentru client ocazionali”. Conform Ordinului1051/2011 anexa 1.5, punctul 8 unde se 
precizeaza ,,In cazul in care spatiile pentru prepararea si servirea mesei sunt destinate si pentru consumatorii din afara iar numarul locurilor la mese este mai mare decat al celor de 
cazare, dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spatiile in cauza se clasifica drept unitati de alimentatie publica, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Dezvoltarii Regionale
Turismului, conform anexei nr. 2’’.  Solicitantul trebuia sa prezinte documente specifice pe codul CAEN eligibil de alimentatie publica, tipul structurii cu functiuni de alimentatie publica si 
sitemul de clasificare dorit in vederea autorizarii si functionarii.  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 2.4, 3.8, 5, solicitantul nu demonstreaza indeplinirea nivelului de confort de trei margarete. Din descrierile facute nu rezulta incadrarea in criteriile obligatorii din cadrul 
ordinului 1051/03.03.2011, anexa 1.5 unde la punctul 1 se precizeaza: ,,pensiunile turistice sunt structure de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 15 camere, 
totalizand maxim 60 locuri, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditii de pregatire si de servire 
a mesei” Solicitantul are prevazut conform punctului 2.4 unde se face precizarea ,,sala de mese(sala de consumatie conform aviz MDRT si planse anexate) va contine 11 mese cu 4 
scaune. Va fi impartita in doua cu un paravan, o parte va contine 4 mese pentru client permanenti, iar cealalta parte va avea 7 mese pentru client ocazionali” iar in cadrul aceluiasi punct 
2.4 se precizeaza,, Turistii cazati in pensiune pe perioade mai lungi sau mai putin lungi, vor dispune de un loc special amenajat pentru a prepara gratare si minuturi, iar turistii ocazionali 
pot apela la serviciile pensiunii achizitionand mancaruri mai usoare gatite in incinta(mititei, gogosi, langosi, etc)” Nu se pot identifica aceste spatii destinate turistilor pentru prepararea si 
servirea mesei in cadrul proiectului, deci nu este indeplinit acest criteriu obligatoriu. Deasemenea nu a fost descris modul cum se indeplinesc cele 90 puncte din anexa 1.5.5 –Criterii 
suplimentare, si cele 12 servicii din anexa 1.1.1 din Ordinul 1051/03.03.2011 pentru nivelul de confort de trei margarete. 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

57 313 M 01 12 6 05 00050 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+1E MARE IOANA BIHOR

Comuna/Oras VADU 
CRISULUI Sat VADU 

CRISULUI
- - - - - - - - - - - 117.366 0 99.761 0 17.605 6.396.659

Criterii de eligibilitate neindeplinite:
EG1
Doc. 4.2 Documentul de proprietate asupra terenului pe care se va construi agropensiunea, este detinut inpreuna cu sotul ca bun comun. La dosarul Cerereii de Finantare nu s-a atasat 
acordul notarial al sotului pentru folosirea terenului in scopul vizat de proiect si ca nu va interveni in desfasurarea activitatii pe perioada implementarii si monitorizarii proiectului.
 Doc. 9.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze nu este asumat prin semnatura de solicitant, persoana fizica Mare Ioana, ci de mandatara Podar Albina
EG3
Veniturile sunt stabilite aleatoriu, nu s-a facut fundamentarea acestor in functie de fluxul de turisti, potentialul turistic zonei si tarifele practicate in zona.  
In plus sunt prevazute venituri din adaos comercial pentru alimente si produse agricole cumparate de la terti si revandute clientilor pensiunii, activitate care nu se incadreaza in specificul 
activitatii si codului CAEN vizat prin proiect.
De asemenea sunt prevazute venituri din activitati recreationale, fara a se preciza nici-o activitate sau investitie in acest sens in cadrul studiului de Fezabilitate.
Cheltuielile sunt incomplete, nu sunt evidentiate cheltuielile aferente  amortizarii, consumului de energie electrica, cheltuielile cu tertii (vidanjarea periodica a fosei septice) si cheltuielile 
aferente activitatii agricole.
Intrucat nu se cunoaste implicatia nefinantarii investitiei din fonduri nerambursabile asupra viabilitatii proiectului, nu s-a mai completat matricea de viabilitate.
EG5  
In cadrul Studiului de Fezabilitate nu se demonstreaza faptul ca agropensiunea va respecta Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor 
de turism, anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011.
Astfel pentru construirea unei agropensiuni de 3 margarete, in cadrul studiului de fezabilitate, nu este demonstrat  cum vor fi indeplinite criteriile obligatorii (nu au fost identificate 
cheltuielie privind insemnele distinctive, mese si scaune in dormitoare, telefon la dispozitia turistilor), care sunt criteriile suplimentare vizate in total de 90 de puncte si care sunt cele 12 
servicii suplimentare  asigurate.
EG 9 si EG 10: 
La nivelul de analiză precizat în Ghidul Solicitantul și metodologia de verificare pentru acest criteriu de eligibilitate, nu se poate stabili daca proiectul este in concordanta cu prevederile 
PUG, întrucât în Certificatul de Urbanism nr. 17/18.04.2012 de le Primaria Vadul crisului nu este mentionat proprietarul imobilului, nu se precizeaza actul in baza caruia a fost emis, POT, 
CUT recomandat, vecinatati, distante fata de vecini, etc. conform Legii 350/2001 și nu există mențiunea cu privire la faptul că respectiva construcție respectă prevederile PUG. 
EG11 si EG 16
Doc. 4.2 Documentul de proprietate asupra terenului pe care se va construi agropensiunea, este detinut inpreuna cu sotul ca bun comun. La dosarul Cerereii de Finantare nu s-a atasat 
acordul notarial al sotului pentru folosirea terenului in scopul vizat de proiect si ca nu va interveni in desfasurarea activitatii pe perioada implementarii si monitorizarii proiectului.
In plus nu se poate verifica daca suprafata din Studiul de Fezabilitate corespunde cu cea prezentata in Certificatl de Urbanism, deoarece in Certificat nu se face aceasta precizare.
EG 12, EG 13, EG 18
Declaraţia pe propria raspundere ale solicitantului, nu sunt asumate prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, persoana fizica Mare Ioana, ci de mandatara Podar 
Albina.
  Intrucat proiectul este neeligibil, nu au mai fost verificate ptreturile bunurilor si serviciilor si nu s-a mai completat Bugetul Indicativ, Planul Financiar si matricea de viabilitate.  Intrucat 
proiectul este neeligibil, nu au mai fost verificate ptreturile bunurilor si serviciilor si nu s-a mai completat Bugetul Indicativ, Planul Financiar si matricea de viabilitate.  Criterii de eligibilitate 
neindeplinite:
Criteriul de eligibilitate  1.1  
Doc. 9.3 „Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze” NU este asumat prin semnatura de solicitant, persoana fizica Mare Ioana, ci de mandatara Podar Albin
imputernicita prin procura notariala „sa o reprezinte cu puteri depline la semnarea contractelor de finantare cu Agentia Judeteana pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) precum 
si in vederea depunerii cererilor de plata pentru proiectele pe care le va derula numita Mare Ioana, atat in nume propriu, cat si in calitate de reprezentanta a persoanei fizice mai sus 
mentionata, prin masura 313 si/sau masura 141, sau prin alte masuri din programul FEADR al APDRP jud. Bistrita Nasaud, precum si al APDRP jud. Bihor si orice alte judete din tara”
Procura notariala este depusa incomplet (doar prima si ultima pagina cu semnatura mandatatei Mare Ioana), iar din formulare nu rezulta ca mandatara este imputernicita si pentru 
depunerea Cererii de Finantare.
De astfel toate angajamentele, declaratiile pe propria raspunsere, cat si toate paginile Cererii de Finantare sunt semnate de mandatara Podar Albina, in locul solicitantei.
De asemenea sectiunea B1.3 din Cererea de Finantare, in dreptul specimenului de semnatura a solicitantei Mare Ioana ca reprezentant legal si administrator, este semnatura 
mandatarei Podar Albina.
Singurele documente pe care apare semnatura solicitantei sunt: Procura, Fisa tehnica anexata la Avizul OAR si conformitatea copiilor cu originalul.
In vederea obtinerii de fonduri nerambursabile FEADR trebuiesc indeplinite mai multe conditiide participare legate printre altele si de calitatea de solicitant.  
Conform 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 cu 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 
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CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ P+E ÎN 

LOCALITATEA OŞORHEI, JUDEŢUL 
BIHOR

SANA DINU BIHOR
Comuna/Oras 
OSORHEI Sat 

OSORHEI
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 6.496.659

Punctul 1.1. - Care este statutul solicitantului ?
Se verifică dacă solicitantul, persoana fizica, se angajeaza sa se autorizeze si sa functioneze cu statut de persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala/ intreprindere familiala si 
dacă acesta declara, pentru investiţii noi, ca punctul de lucru  va fi deschis in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare.
 In cadrul Cererii de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN pentru activitatile agricole, nici in 
angajament nici in Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru. Mai mult decat atat solicitantul, in cadrul punctului 1.3 din studiul de fezabilitate are precizate 
codurile CAEN in care se va autoriza ca Persoana Fizica Autorizata (5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata si 9329 – Alte activitati recreativce si 
distractive).
Punctul 1.2. – Solicitantul respecta conditiile de eligibiliate?
Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de atestăre fiscala nu are completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor fizice pentru 
accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau 
egala cu 0 (zero) ( cap. A ≤ cap. B).
In cadrul Certificatului de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bihor se face mentiunea ca domiciliul fiscal al solicitantului se afla in comuna 
Nojorid, sat Livada de Bihor. In acest sens solicitantul nu a depus Certificat de atestare fiscala din localitatea Nojorid pentru atestarea lipsei datoriilor catre bugetul local.
Punctul 1.4. - Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F?
Solicitantul nu respecta aceasta conditie intrucat in Cererea de finanţare nu sunt bifate casutele corespunzatoare, aferente tuturor punctelor existente in Declaraţia pe proprie 
raspundere F.
punctul 9: nu a facut mentiunea privind inregistrarea in scopuri de TVA, 
punctul 16: nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate de minimum 3 flori/stele in timp ce in cadrul descrierilor de la punctul 2.3 din SF 
este mentionat faptul ca pensiunea turistica va atinge standardul de 1 margareta.
Pentru punctele 1.7 si 1.8 - nu este cazul prezentei investitii.  Punctul 1.1. - Care este statutul solicitantului ?
Se verifică dacă solicitantul, persoana fizica, se angajeaza sa se autorizeze si sa functioneze cu statut de persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala/ intreprindere familiala si 
dacă acesta declara, pentru investiţii noi, ca punctul de lucru  va fi deschis in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare.
 In cadrul Cererii de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN pentru activitatile agricole, nici in 
angajament nici in Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru. Mai mult decat atat solicitantul, in cadrul punctului 1.3 din studiul de fezabilitate are precizate 
codurile CAEN in care se va autoriza ca Persoana Fizica Autorizata (5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata si 9329 – Alte activitati recreativce si 
distractive).
Punctul 1.2. – Solicitantul respecta conditiile de eligibiliate?
Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de atestăre fiscala nu are completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor fizice pentru 
accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau 
egala cu 0 (zero) ( cap. A ≤ cap. B).
In cadrul Certificatului de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bihor se face mentiunea ca domiciliul fiscal al solicitantului se afla in comuna 
Nojorid, sat Livada de Bihor. In acest sens solicitantul nu a depus Certificat de atestare fiscala din localitatea Nojorid pentru atestarea lipsei datoriilor catre bugetul local.
Punctul 1.4. - Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F?
Solicitantul nu respecta aceasta conditie intrucat in Cererea de finanţare nu sunt bifate casutele corespunzatoare, aferente tuturor punctelor existente in Declaraţia pe proprie 
raspundere F.
punctul 9: nu a facut mentiunea privind inregistrarea in scopuri de TVA, 
punctul 16: nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate de minimum 3 flori/stele in timp ce in cadrul descrierilor de la punctul 2.3 din SF 
este mentionat faptul ca pensiunea turistica va atinge standardul de 1 margareta.
Pentru punctele 1.7 si 1.8 - nu este cazul prezentei investitii.  EG 1- NU. 
- Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului .
-            Nu este calculata corect valoarea TVA in Bugetul indicativ
- In cadrul punctului 2.4, se va descrie succint activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului. Astfel nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul 
fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv se ocupa de membrii gospadariei  si  nu este prezentat modul in care acesta se implica in activitatea agroturistica.
Deasemenea in descrierea infrastructurii de primire turistica solutia constructiva nu este in concordanta  cu detalierea planselor prezentate si cu Avizul MDRT nr. 748/04.05.2012. Astfel 
in cadrul puctului 2.4 din SF si in planse se mentioneaza ca vor fi construite la etaj un numar de 6 camere duble de cazare cu sas si baie proprie in timp ce in avizul MDRT sunt prevazute 
pentru etaj 2 sas camera oaspeti, 3 bai camera oaspeti, 4 camere oaspeti.
- In cadrul punctului 3.1.2 - Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament(studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) -daca investitia o 
impune. Conform Certificatului de urbanism nr. 66/10.04.2012 eliberat de primaria comunei Osorhei la punctul  d4-studii de specialitate apare studiu geotehnic. In consecinta in cadrul 
studiului de fezabilitate trebuia completat acest punct si prezentat studiul geotehnic.
- In cadrul tabelului 3.8 nu sunt precizate caracteristicile tehnice si functionale minimale pentru utilajele/echipamentele tehnologice/dotarile prezentate in cadrul descrierilor din Studiul de 
f bilit t

59 313 M 01 12 6 05 00064 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICĂ S+P+M ÎN LOCALITATEA 

TOMNATIC, COMUNA VADU 
CRISULUI, NR. CAD. 50467, 

JUDETUL BIHOR

S.C. SOLARIA 
OXYGEN ROMANIA 

S.R.L.
BIHOR

Comuna/Oras VADU 
CRISULUI Sat 

TOMNATIC
- - - - - - - - - - - 399.750 0 199.875 0 199.875 6.696.534

 Studiul de Fezabilitate nu respecta continutul cadru al S.F conform modelului prezentat in Ghidul solicitantului, nu se regasesc Cap. 4-7;  La pct. 1.2 s-a bifat  NU deoarece solicitantul nu 
respecta continutul cadru al Studiului de Fezabilitate conform modelului prezentat pe site-ul www.apdrp.ro. Nerespectarea acestui continut cadru conduce la neconformitatea proiectului 
conform pct. II - Verificarea documentelor anexate- si Ghidului solicitantului, Studiul de fezabilitate trebuia sa fie intocmit conform continutului cadru si asa cum este in anexa la Ghidul 
solicitantului.In proiectul prezentat(CF) nu se regasesc cap. (4-7)aferente costului estimativ al investitiei, planului financiar (...),iar celelalte sunt prezentate sumar.
La pct.1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece proiectul prevede investitii pe comp.a) si b)-Pensiune turistica  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 vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 
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 nu a prezentat vreun document mentionat mai sus, la dosarul cererii de finantare se regaseste doar Extrasul de Carte Funciară pentru 
Informare nr. cerere 6559/07.05.2012.   La EG 16 s-a bifat NU deoarece pentru constructiile definitive, solicitantul trebuie sa prezinte documente care sa  cerifice dreptul real de 
principal ( drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, 
act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia, definite conform Legii nr.50/1991 cu modificarile si 
completarile ulterioare.  Studiul de Fezabilitate nu respecta continutul cadru al S.F conform modelului prezentat in Ghidul solicitantului, nu se regaseste Cap. 6 ”Finantarea investitiei”;  
Studiul de Fezabilitate nu respecta continutul cadru al S.F conform modelului prezentat in Ghidul solicitantului, nu se regasesc Cap. 4-7;
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 vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 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 nu a prezentat vreun document mentionat mai sus, la 
dosarul cererii de finantare se regaseste doar Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. cerere 6559/07.05.2012.
Avand in vedere cele specificate mai sus Cererea de finantare F313M011260500064 a fost declarata neeligibila;  La pct. 1.2 s-a bifat  NU deoarece solicitantul nu respecta continutul 
cadru al Studiului de Fezabilitate conform modelului prezentat pe site-ul www.apdrp.ro. Nerespectarea acestui continut cadru conduce la neconformitatea proiectului conform pct. II - 
Verificarea documentelor anexate- si Ghidului solicitantului, Studiul de fezabilitate trebuia sa fie intocmit conform continutului cadru si asa cum este in anexa la Ghidul solicitantului.In 
proiectul prezentat(CF) nu se regasesc cap. (4-7)aferente costului estimativ al investitiei, planului financiar (...),iar celelalte sunt prezentate sumar.
La pct.1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece proiectul prevede investitii pe comp.a) si b)-Pensiune turistica
La EG 16 s-a bifat NU deoarece pentru constructiile definitive, solicitantul trebuie sa prezinte documente care sa  cerifice dreptul real de principal ( drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia, definite conform Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Valoare 
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Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant
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(valoare 
publică)
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Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

60 313 M 01 12 6 05 00059 2012 5 15
CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA SI DOTARE BAZA DE 
AGREMENT

PENTILESCU 
RODICA - 

FLORENTINA
BIHOR

Comuna/Oras 
HUSASAU DE 

TINCA Sat 
HUSASAU DE 

TINCA

- - - - - - - - - - - 99.774 0 53.817 0 45.957 6.750.351

1.4. Se incalca pct. 2 din declaratia F.  1.4. Se incalca pct. 2 din declaratia F.  EG1 - Solicitantul nu a depus contract de vanzare-cumparare pentru terenul aferent investitiei, ci doar 
extrase de carte funciara. Din Extrasul de carte funciara nu se poate identifica daca este asigurata functionarea independenta a investitiei, sau daca exista clauze contractuale care ar 
putea impiedica realizarea investitiei. Nefiind facuta vizita pe teren, nu se poate identifica daca terenul respectiv permite realizarea investitiei, daca exista acces la utilitati. Conform 
Certificatului de Urbanism  nr. 102/08.05.2012, terenul este extravilan, categoria de folosinta arabil, pe care nu se pot executa lucrari de constructii, nefiind reglementat din punct de 
vedere urbanistic. Pentru realizarea investitiei, sunt necesare o serie de documente, conform certificatului de urbanism: Scoaterea din circuitul agricol a terenului - DADR, HCL de 
aprobare PUZ, Aviz ANIF, aviz Administratia Bazinala de Apa - Crisuri Oradea, aviz MAAP cf. legii 18/91, dovada proprietatii asupra accesului la incinta/servitute de trecere, Autorizatie 
drumuri judetene, IPJ Bihor. Nu s-au prezentat documente privind accesul la proprietate, accesul la utilitati.
EG3 - In cadrul anexelor C nu sunt prevazute venituri din activitatea de agrement aferenta componentei b si nici nu este descrisa si sustinuta in SF activitatea de agrement. Devizele din 
cadrul SF sunt intocmite pentru "centrul social multifunctional Pentilescu", nu pentru proiectul depus. De asemenea, apare un deviz pentru "Amenajare traseu turistic", care nu face 
obiectul proiectului. Existand neconcordante intre SF si bugetul indicativ, respectiv devizele pe obiect din cererea de finantare, nu se poate completa matricea de verificare a viabilitatii 
economice, indicatorii economici fiind afectati de aceste informatii. In cadrul SF nu exista detalierea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor economice pe fiecare an de 
previziune.
EG5 - Studiul de fezabilitate, planurile si avizul OAR sunt realizate pentru o pensiune turistica in regim Parter. Avizul nr. 1805/14.05.2012 de la MDRT este emis pentru o pensiune in 
regim parter+etaj. 
EG6 - Avizul MDRT nu a fost eliberat in conformitate cu tipul investiţiei propuse prin proiect, acesta fiind emis pentru o constructie in regim parter+etaj. Nu este descris in cadrul studiului 
de fezabilitate modul in care se vor indeplini conditiile pentru clasificare si nici daca nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse ating standardul de calitate de minim 3 flori /stele 
conform legislaţiei in vigoare. 
EG9 - Deoarece in cadrul certificatului de urbanism este mentionat faptul ca introducerea in intravilan este conditionata de intocmirea PUZ si prin acesta se solicita o serie de 
avize/acorduri, inclusiv faptul ca terenul se afla situat intr-o zona de protectie pentru care nu stim daca solicitantul a obtinut avizele necesare, avand in vedere precizarile din certificatul 
de urbanism, nu ne putem exprima cu privire la respectarea PUG.
EG10 - In fisa tehnice OAR exista recomandari privind numarul locurilor de parcare. Acestea nu sunt evidentiate in devizele pe obiect. De asemenea, se recomanda un numar de locuri 
de parcare egal cu numarul camerelor. In planuri exista un nr. de locuri de parcare mai mare decat nr. camerelor.
EG11 - Avand in vedere ca in cadrul evaluarii acestui criteriu se verifica si documentul 4.2 Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii, iar solicitantul nu a prezentat actul 
de proprietate, necunoscand cuprinsul acestuia (daca exista sau nu clauze care ar impiedica executarea proiectului, daca este atacabil sau nu,  daca suprafata de teren permite 
construirea pensiunii, etc)nu ne-am putut exprima in sensul conformitatii cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului.
EG14 - Doc. 15 - Avizul MDRT nu a fost eliberat in conformitate cu tipul investiţiei propuse prin proiect, acesta fiind emis pentru o constructie in regim parter+etaj. 
EG16 - Conform metodologiei de verificare, pentru acest criteriu (pentru ONG-uri / Micro-Intreprinderi / Persoane fizice), se verifică dacă, actul de proprietate sau contractul de 
concesiune asupra clădirii/ terenului care face obiectul cererii de finanţare, certifica dreptul de proprietate/concesiune asupra acesteia/acestuia/acestora.Dreptul real sau, după caz, 
dreptul de creanţă privind imobilul, care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire sau de desfiinţare. Conform anexei 2 
la Legea 50/1991, dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atestă dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificatul de moştenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Solicitantul 
nu a prezentat actul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei.
In cadrul anexelor C nu sunt prevazute venituri din activitatea de agrement aferenta componentei b si nici nu este descrisa si sustinuta in SF activitatea de agrement. Devizele din cadrul 
SF sunt intocmite pentru "centrul social multifunctional Pentilescu", nu pentru proiectul depus. De asemenea, apare un deviz pentru "Amenajare traseu turistic", care nu face obiectul 
proiectului. Existand neconcordante intre SF si bugetul indicativ, respectiv devizele pe obiect din cererea de finantare, nu se poate completa matricea de verificare a viabilitatii 
economice, indicatorii economici fiind afectati de aceste informatii. In cadrul SF nu exista detalierea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor economice pe fiecare an de 
previziune.
  EG1 - Solicitantul nu a depus contract de vanzare-cumparare pentru terenul aferent investitiei, ci doar extrase de carte funciara. Din Extrasul de carte funciara nu se poate identifica 
daca este asigurata functionarea independenta a investitiei, sau daca exista clauze contractuale care ar putea impiedica realizarea investitiei. Nefiind facuta vizita pe teren, nu se poate 
identifica daca terenul respectiv permite realizarea investitiei, daca exista acces la utilitati. Conform Certificatului de Urbanism  nr. 102/08.05.2012, terenul este extravilan, categoria de 
folosinta arabil, pe care nu se pot executa lucrari de constructii, nefiind reglementat din punct de vedere urbanistic. Pentru realizarea investitiei, sunt necesare o serie de documente, 
conform certificatului de urbanism: Scoaterea din circuitul agricol a terenului - DADR, HCL de aprobare PUZ, Aviz ANIF, aviz Administratia Bazinala de Apa - Crisuri Oradea, aviz MAAP 
cf. legii 18/91, dovada proprietatii asupra accesului la incinta/servitute de trecere, Autorizatie drumuri judetene, IPJ Bihor. Nu s-au prezentat documente privind accesul la proprietate, 
accesul la utilitati.
EG3 - In cadrul anexelor C nu sunt prevazute venituri din activitatea de agrement aferenta componentei b si nici nu este descrisa si sustinuta in SF activitatea de agrement. Devizele din 
cadrul SF sunt intocmite pentru "centrul social multifunctional Pentilescu", nu pentru proiectul depus. De asemenea, apare un deviz pentru "Amenajare traseu turistic", care nu face 
obiectul proiectului. Existand neconcordante intre SF si bugetul indicativ, respectiv devizele pe obiect din cererea de finantare, nu se poate completa matricea de verificare a viabilitatii 
economice, indicatorii economici fiind afectati de aceste informatii. In cadrul SF nu exista detalierea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor economice pe fiecare an de 
previziune.
EG5 - Studiul de fezabilitate, planurile si avizul OAR sunt realizate pentru o pensiune turistica in regim Parter. Avizul nr. 1805/14.05.2012 de la MDRT este emis pentru o pensiune in 
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61 313 M 01 12 6 05 00060 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA SI BAZA DE AGREMENT

DOMUTA 
GEORGETA-LIANA BIHOR

Comuna/Oras 
HUSASAU DE 

TINCA Sat 
HUSASAU DE 

TINCA

- - - - - - - - - - - 123.859 0 72.666 0 51.193 6.823.017

La punctul 1.2 s-a bifat NU: Solictantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei;
Studiul de fezbilitate nu respecta continutul cadrul, anexa 2 la CF. Nu respecta cerintele impuse prin anexa 2, nu se poate demonstra din continut si descrieri ca investitia este viabila: 
referitor la puntul 2.6 din SF solicitantul nu detalieaza piata de aprovizionare si desfacere in raport cu categoriile de servicii prestate. Mai mult in studiul de fezabilitate nu se detalieaza in 
niciun punc sau subpunct investitii in activitatile bazei de agrement pentru care solicitantul prevete valori pe eligibil in bugetul indicativ, componenta B.

La punctul punctul 1.4 - Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in declaratia pe proprie raspundere F,  s-a bifat NU:
Solicitantul nu bifeaza toate casutele corespunzatoarea aferente tuturor punctelor existente in Declaratia pe proprie raspundere , mai precis punctul 13, angazamentul de introducere a 
investitiei in circuitul turistic.

Nu s-a bifat la punctele 1.7 si 1.8 deoarece proiectul nu face obiectul verificarii punctelor de eligibilitate.  La punctul 1.2 s-a bifat NU: Solictantul nu a depus document care sa ateste 
dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei;
Studiul de fezbilitate nu respecta continutul cadrul, anexa 2 la CF. Nu respecta cerintele impuse prin anexa 2, nu se poate demonstra din continut si descrieri ca investitia este viabila: 
referitor la puntul 2.6 din SF solicitantul nu detalieaza piata de aprovizionare si desfacere in raport cu categoriile de servicii prestate. Mai mult in studiul de fezabilitate nu se detalieaza in 
niciun punc sau subpunct investitii in activitatile bazei de agrement pentru care solicitantul prevete valori pe eligibil in bugetul indicativ, componenta B.

La punctul punctul 1.4 - Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in declaratia pe proprie raspundere F,  s-a bifat NU:
Solicitantul nu bifeaza toate casutele corespunzatoarea aferente tuturor punctelor existente in Declaratia pe proprie raspundere , mai precis punctul 13, angazamentul de introducere a 
investitiei in circuitul turistic.

Nu s-a bifat la punctele 1.7 si 1.8 deoarece proiectul nu face obiectul verificarii punctelor de eligibilitate.  EG 1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie 
sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 deoarece :
1. Solictantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei;
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; punctul 3;
Criterii de eligibilitate neindeplinite : Nu se poate verifica matricea de verificare a viabilitatii;

- Exista necorelari intre Bugetul indicativ si Devize pe obiect, devize pe obiect din Cererea de finantare si devize pe obiect din cadrul Studiului de fezabilitate; nu sunt detaliate investitiile 
in devize pe obiect pe categorii de investitii(pensiune turistica si baza recreationala)
- Proiectul prevede investitii in panourile solare insa nu se justifica functionalitatea acestora in cadrul investitiei conform descrierilor din cap.3.6 din SF si nu se ataseaza deviz pe obiect 
separat in vederea identificarii si eligibilitatii in cadrul investitiei, pe componente. Nu s-a atasata plansa privind amplasamentul acestora. 
- nu  au fost prevazute cheltuieli nici pe eligibil nici pe neeligibil in cadrul capitolului 2 din bugetul indicativ cu privire la asigurarea utilitatilor necesare functionarii investitiei.
- Nu este prezentata detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 – organizare de santier prin devize care sa justifice in detaliu(tarifar/orar) sumele 
respective, pentru a putea fi urmarite in etapa de achizitii si autorizare plati..
- Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF , forta de munca necesara realizarii investitiei;
Nu sunt prezentate intr-un mod relevant ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare, conditie obligatorie pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate privind viabilitatea 
investitiei;
Tinand cont de neconcordantele din cadrul Cererii de finantare, Studiul de fezabilitate si de cele mentionate mai sus, nu se poate demonstra viabilitatea investitiei si nici nu se poate 
completa matricea de verificare a viabilitatii.
Proiectiile financiare nu sunt detaliate, sunt cu titlu general (cazare turisti) si nu sunt raportate la tipurile de activitati ce ar putea sa se desfasoare in cadrul investitiilor. Avand in vedere 
faptul ca proiectu prevede si investitii in realizarea unei baze recreationale , in CF apare evidentiat codul CAEN 9311 insa nu exista nici detaliere in cadrul informatiilor din SF pentru a 
putea astfel identifica tipurile de activitati recreationale ce se pot organiza prin proiectul propus.
EG 5 - s-a bifat NU In cadrul Studiului de Fezabilitate si in cadrul Documentelor atasate nu se mentioneaza si nu se poate identifica nivelul si categoria pensiunii in conformitate cu 
precizarile Ordinului MDRT nr.1051-03.03.2011
EG 11 – s-a bifat NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se va 
construi investitia.
EG12 - Solicitantul nu bifeaza toate casutele corespunzatoarea aferente tuturor punctelor existente in Declaratia pe proprie raspundere , mai precis punctul 13, angajamentul de 
introducere a investitiei in circuitul turistic.
EG16 - Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
Criteriul de eligibilitate nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a depus document care sa dovedesca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia.
E t l d C t F i t d t t i M t d l i d E l i Ghid l S li it t l i d t fi i ti d t l d i t t (d t
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Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
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Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată
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cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

62 313 M 01 12 6 05 00057 2012 5 15

EXTINDERE LOCUINTA SI 
TRANSFORMARE IN PENSIUNE 

AGROTURISTICA S+P+M IN 
COMUNA VADU CRISULUI 

POP F. GABRIELA 
PFA BIHOR

Comuna/Oras VADU 
CRISULUI Sat VADU 

CRISULUI
- - - - - - - - - - - 117.480 0 99.858 0 17.622 6.922.875

Criterii neindeplinite
La EG1 - Micro-intreprinderile ,atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa  desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatial rural,,- solicitantul nu a 
atasat la studiul de fezabilitate Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor asupra constructiei existente. Prin proiect solcitantul doreste extinderea imobilului existent si mansardarea 
acestuia (cladirea existenta detine 2 parti din care una se demoleaza total , la cealalta se demoleaza acoperisul) asa cum se mentioneaza in Expertiza tehnica anexata)
Conform ghidului solicitantului  pentru masura 313 ,capitolul 4.1- documente necesare intocmirii cereri de finantare (pag.43) se mentioneaza ca: În cazul proiectelor care prevăd  
modernizarea   finalizarea construcţiilor existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al 
lucrarilor. De asemeniin modelul cadru al studiului de fezabilitate pentru aceasta masura ,disponibil pe site-ul  www.apdrp.ro la cap.3.2- Caracteristicile principale ale construcţiilor (pag 3) 
subcapitol  3.2.3.- Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de   fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, 
intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic  atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, 
precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.

Lipsa document ce atesta dreptul real principal  asupra terenului unde urmeaza sa se realizeze investitia.
- EG 16- Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;s-a 
bifat NU deoarece solicitantul a atasat la dosarul cererii de finantare doar Extras carte funciara pentru informare si conform procedurii pentru constructiile definitive solicitantul trebuie s
prezinte documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate ,uz,uzufruct,superficie,servitute) dobandit prin contract de vanzare –cumparare,de schimb ,de 
donatie,contract superficie,certificat mostenitor,act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca/contract de concesiune ,definite conform Legii nr.50/1991 modificata si 
completata asupra terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia.

- EG 7-NU- doc 19.DECLARATIE privnd respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis –nestampilata de solicitant
- De asemeni  la pct 1.4 ,,Solicitantul si-a respectat intotalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere" s-a bifat NU -Declaratie nestampilata 
   La pct -1.2 s-a bifat NU  :criteriu  EG .1 si EG 16 - neindeplinit
 La pct -1.4 s-a bifat NU-declaratia nestampilata  
 La pct -1.7 si 1.8 s-a bifat NU este cazul   - La EG1 - Micro-intreprinderile ,atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa  desfasoare activitatea propusa 
prin proiect in spatial rural,,- solicitantul nu a atasat la studiul de fezabilitate Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor asupra constructiei existente. Prin proiect solcitantul doreste 
extinderea imobilului existent si mansardarea acestuia (cladirea existenta detine 2 parti din care una se demoleaza total , la cealalta se demoleaza acoperisul) asa cum se mentioneaza 
in Expertiza tehnica anexata)
Conform ghidului solicitantului  pentru masura 313 ,capitolul 4.1- documente necesare intocmirii cereri de finantare (pag.43) se mentioneaza ca: În cazul proiectelor care prevăd  
modernizarea   finalizarea construcţiilor existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al 
lucrarilor. De asemeniin modelul cadru al studiului de fezabilitate pentru aceasta masura ,disponibil pe site-ul  www.apdrp.ro la cap.3.2- Caracteristicile principale ale construcţiilor (pag 3) 
subcapitol  3.2.3.- Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de   fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, 
intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic  atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, 
precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.
 - EG 3—NU -nu se demonstreaza viabilitatea investitiei -conform  definitei  agroturismului solicitantul  desfasoara activitati agricole ce nu sunt previzionate la venituri si cheltuieli .Nu s-
au prezentat ipotezele ce au stat la baza intocmirii anexelor C .De asemeni nu s-a putut verifica corectitudinea intocmirii devizului general ,devizelor pe obiect repectiv bugetului 
indicativ,datorita neconcordantelor din cadrul studiului de fezabilitate ,planse  referitoare la  ,numar camera respectiv numar locuri cazare destinate activitatii turistice cat si la prezenta  
altor spatii  fata de mentiunile din avizul MDRT. In cadrul SF  nu s-a mentionat camera    in care va locui solicitantul conform angajamentului (doc 23) ca la finalizarea investitiei va 
domicilia permanent in aceasta locatie iar cheltuielile nu sunt evidentiate pe neeligibil .La intocmirea listei cu dotari nu s-a tinut seama de nivelul de confort  previzionat (anexele 
1.5,1.5.1,1.1.1)-  nu s-au prezentat preturi estimative care sa se incadreze in limita celor extrase din Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP(ce nu s-a atasat )
- -EG5-s-a bifat Nu-necorelare compartimentari descriese studiul fezabilitate si  aviz MDRT(doc.15) –lipsa informatii  cu privire la   criteriile minime obligatorii  ,criteriile suplimentare si 
servicii  suplimentare oferite pentru pensiunea agroturistica conform ordinului 1051/2011.
 - Eg-11-NU –lipsa  document propriete iar in certificatul de urbanism nu se mentioneaza suprafata ce face obiectul investitiei.
 - Eg 12-nu –exista bifa in declaratia F – insa solicitantul nu si-a asumat  punctele din declaratie  prin semnatura si stampila conform solicitarii.( declaratie nestampilata)
 - EG 14-NU- doc  DSVSA(doc.6.2)  nu atesta conformitatea  proiectului cu legislaţia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si ca prin realizarea 
investiţiei in conformitate cu proiectul avizat, obiectivul va fi in concordanta cu legislaţia in vigoare ,verificare necesara   cod CAEN 5520 detinut - conform definitiei agroturismului 
–Ord.1051/2011 ,, Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si 
este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie 
- EG 16- Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;s
bifat NU deoarece solicitantul a atasat la dosarul cererii de finantare doar Extras carte funciara pentru informare si conform procedurii pentru constructiile definitive solicitantul trebuie s
prezinte documente care sa certificedreptul real principal (drept de proprietate ,uz,uzufruct,superficie,servitute) dobandit prin contract de vanzare –cumparare,de schimb ,de 
donatie,contract superficie,certificat mostenitor,act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca/contract de concesiune ,definite conform Legii nr.50/1991 modificata si 
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63 313 M 01 12 6 05 00054 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+1E

PODAR MIRCEA 
CRISTIAN BIHOR

Comuna/Oras VADU 
CRISULUI Sat VADU 

CRISULUI
- - - - - - - - - - - 117.550 0 99.917 0 17.633 7.022.792

In vederea obtinerii de fonduri nerambursabile FEADR trebuiesc indeplinite mai multe conditii de participare legate printre altele si de calitatea de solicitant.   
Conform 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 cu 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 PODAR MIRCEA CRISTIAN imputerniceste pe PODAR ALBINA sa-l reprezinte in 
vederea derularii proiectului depus pe masura 313(implicit sa semneze contractul de de finantare si depunerea cererilor de plata in situatia in care va fi selectata).
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 is nu de catre solicitant.
4. Angajamentul de autorizare, Declaratia referitoare la deschiderea punctului de lucru in mediul rural, Angajamentul privind domiciliul permanent dupa finalizarea investitiei, 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 PODAR MIRCEA CRISTIAN ca reprezentant legal, este semnatura 
mandatarei PODAR ALBINA.
6. Singurele documente semnate de catre solicitant sunt Procura, Fisa tehnica anexata la Avizul OAR.
Intrucat documentele mai sus mentionate nu sunt asumate prin semnatura de catre solicitant persoana fizica PODAR MIRCEA CRISTIAN ci de catre mandatara PODAR ALBINA, 
imputernicita prin procura notariala nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate.  In ceea ce priveste datele furnizate in Cererea de finantare si Studiul de fezabilitate solicitantul nu 
indeplineste criteriile de eligibilitate (EG) deoarece :
1. Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului . 
2. Din datele furnizate in cadrul Studiului de fezabilitate nu reiese respectarea definitiei agroturismului.
3. Exista neconcordante intre diferitele sectiuni din CF si SF privind datele economice.
4. Certificatul de atestăre fiscala nu are completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): 
diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau egala cu 0 (zero) ( cap. A ≤ cap. B).
5. Desi activitatea care se finanteaza prin implementarea proiectului si pentru care se solicita cofinantarea este 5520-Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata, 
solicitantul are in anexele financiare venituri din alta activitate, respectiv alimentatie publica pentru care  nu are cod CAEN si respectiv documente necesare in vederea obtinerii 
autorizatiei de functionare pentru codul CAEN de alimentatie publica.
6. Solicitantul nu demonstreaza indeplinirea nivelului de confort de trei margarete.
7. Nu au fost prezentate pertinent ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiile financiare si nu se poate demonstra viabilitatea investitiei.
8. Nu a fost descris modul in care s-a previzionat numarul de turisti, capacitatea de cazare, tarifele ce vor fi utilizate in accord  cu datele investitionale propuse, in accord cu potentialul 
zonei, in accord cu concurenta din zona in domeniul turismului.
9. Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare.
10. In cadrul proiectului nu a fost prezentat document autentificat prin care domnul Szilagyi Alexandru si doamna Szilagyi Irina coproprietari ai terenului ce face obiectul proiectului 
conform contractului de vanzare-cumparare prezentat sunt de accord cu folosirea acestuia de catre solcitant la impementarea proiectului(prin constituirea intr-o masa patrimoniala de 
afectatiune).  Intrucat proiectul este neeligibil, nu este cazul verificarii preturilor bunurilor si serviciilor si nu se mai completeaza Bugetul Indicativ, Planul Financiar.  Intrucat proiectul este 
neeligibil, nu este cazul verificarii preturilor bunurilor si serviciilor si nu se mai completeaza Bugetul Indicativ, Planul Financiar.  Intrucat proiectul este neeligibil, nu au mai fost verificate 
preturile bunurilor si serviciilor si nu s-a mai completat Bugetul Indicativ, Planul Financiar si matricea de viabilitate.  Motivele neeligibilitatii au fost mentionate mai sus.  In vederea obtinerii 
de fonduri nerambursabile FEADR trebuiesc indeplinite mai multe conditii de participare legate printre altele si de calitatea de solicitant.   
Conform 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 cu 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 PODAR MIRCEA CRISTIAN imputerniceste pe PODAR ALBINA sa-l reprezinte in 
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64 313 M 01 12 6 05 00081 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA RURALA P+E

SC GI&GE AGRO-
PREST SRL BIHOR

Comuna/Oras 
SALARD Sat 
SANTIMREU

- - - - - - - - - - - 398.678 0 199.339 0 199.339 7.222.131

Solicitantul nu indeplineste urmatoarele criterii  de eligibilitate:
- - Verificarea eligibilitatii solicitantului, punctul „1.2 - Solicitantul respectă conditiile de eligibilitate?” Solicitantul nu respecta acest criteriu de eligibilitate, deoarece nu are  codul CAEN 
5520 (Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată) in obiectul de activitate al societatii comerciale, pentru care se solicita finantarea, conform Certificatului 
Constataor eliberat de ORC-Bihor (516996/07.05.2012) 
- „EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei” deoarece la completare a matricei de viabilitate  pentru indicatorul economic “Valoare actualizata neta (VAN) - 
trebuie sa fie pozitiva” valoarea obtinuta este negativa, iar matricea ne atentioneaza ca solicitantul nu indeplineste acest criteriu.
- „EG4 - Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate”, deoarece solicitantul nu a atasat la cererea de finantare exercitiile financiare pentru ani N-1, N-2 (sdoc. 2 conform Ghidului 
Solicitantului pag. 44), acesta situatie reprezinta o problema de conformitate, in sensul ca acest proiect era neconform. In acesta situatie  nu poate poate fi verificat doc 14 – “Declaraţie 
pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea”.

  Nu a anexat extras din baza de date preturi existent pe site-ul APDRP si nu au fost prezentate oferte pentru  servicii. 
Nu au mai fost solicitate aceste documente pentru ca nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG4.  Solicitantul nu indeplineste urmatoarele criterii  de eligibilitate:
- - Verificarea eligibilitatii solicitantului, punctul „1.2 - Solicitantul respectă conditiile de eligibilitate?” Solicitantul nu respecta acest criteriu de eligibilitate, deoarece nu are  codul CAEN 
5520 (Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată) in obiectul de activitate al societatii comerciale, pentru care se solicita finantarea, conform Certificatului 
Constataor eliberat de ORC-Bihor (516996/07.05.2012) 
- „EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei” deoarece la completare a matricei de viabilitate  pentru indicatorul economic “Valoare actualizata neta (VAN) - 
trebuie sa fie pozitiva” valoarea obtinuta este negativa, iar matricea ne atentioneaza ca solicitantul nu indeplineste acest criteriu.
- „EG4 - Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate”, deoarece solicitantul nu a atasat la cererea de finantare exercitiile financiare pentru ani N-1, N-2 (sdoc. 2 conform Ghidului 
Solicitantului pag. 44), acesta situatie reprezinta o problema de conformitate, in sensul ca acest proiect era neconform. In acesta situatie  nu poate poate fi verificat doc 14 – “Declaraţie 
pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea”.

  Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG4. Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se verifica urmatoarele documente: 10.1 -Certificat Constatator; 14 - Declaratie 
pe propria raspundere privind incadrarea firmelor in dificultate si doc. 2 -Situatiile financiare. Avand in vedere faptul ca solicitantul nu a anexat la Cererea de Finantare situatiile financia
aferente anilor n-1 si n-2 nu se poate verifica daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinerilor in dificulatate. Avand in vedere aceste precizari proiectul este neeeligibil.

Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG3 - Nu se demonstreaza viabilitatea investitiei. 
Matricea de viabilitate a investitiei nu respecta criteriul "Valoarea actualizata VAN".
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Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

65 313 M 01 12 6 05 00085 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA SI PISCINA IN 

JUDETUL BIHOR, COMUNA 
OSORHEI, SAT OSORHEI

SĂLĂJAN ROXANA 
LUCIANA BIHOR

Comuna/Oras 
OSORHEI Sat 

OSORHEI
- - - - - - - - - - - 117.573 0 99.937 0 17.636 7.322.068

La EG1 si EG16 s-a bifat cu ''NU'' deoarece nu s-a putut proba prin documentele justificative anexate Cererii de finantare dreptul real principal pentru realizarea constructiei definitive.
Terenul in suprafata de 7.507 mp conform Contractului de vanzare cumparare cu incheierea de autentificare nr. 872/24.04.2012 este detinut in devalmasie alaturi de alte trei persoane.
  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 vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 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 nu a prezentat documentul de indiviziune pe lotul unde se 
realizează investiţia. Ca urmare pe Extrasul de carte funciară nu vor apărea şi ceilalti copropietari.   S-a bifat cu "NU" la punctul 3.1 deoarece exista necorelari intre Bugetul indicativ, 
Devizele pe obiect si Devizul general.
S-a bifat cu "NU" la punctele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 deoarece lipsesc ofertele pentru bunurile propuse a se achizitiona iar din extrasul bazei de date preturi atasat Cererii de finantare nu pot fi 
identificate.  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 vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 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 nu a prezentat documentul de indiviziune pe 
lotul unde se realizează investiţia. Ca urmare pe Extrasul de carte funciară nu vor apărea şi ceilalti copropietari.   La punctele   La EG1 si EG16 s-a bifat cu ''NU'' deoarece nu s-a putut 
proba prin documentele justificative anexate Cererii de finantare dreptul real principal pentru realizarea constructiei definitive.
Terenul in suprafata de 7.507 mp conform Contractului de vanzare cumparare cu incheierea de autentificare nr. 872/24.04.2012 este detinut in devalmasie alaturi de alte trei persoane.
S-a bifat cu "NU" la punctul 3.1 deoarece exista necorelari intre Bugetul indicativ, Devizele pe obiect si Devizul general.
S-a bifat cu "NU" la punctele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 deoarece lipsesc ofertele pentru bunurile propuse a se achizitiona iar din extrasul bazei de date preturi atasat Cererii de finantare nu pot fi 
identificate.  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 vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 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 nu a prezentat documentul de indiviziune pe 
lotul unde se realizează investiţia. Ca urmare pe Extrasul de carte funciară nu vor apărea şi ceilalti copropietari.  

66 313 M 01 12 6 05 00134 2012 5 16 INFIINTAREA COMPLEXULUI AGRO-
TURISTIC „LA CASA POPA” POPA ANDRI-RADU BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

NOJORID
- - - - - - - - - - - 118.000 0 100.000 0 18.000 7.422.068

La punctul de eligibilitate 1.7 s-a bifat nu, deoarece investitia propusa prin proiect nu este de tip Centru Local de informare turistica;
La punctul de eligibilitate 1.8 s-a bifat nu, deoarece investitia propusa este de tip pensiune agro-turistica fara functie de alimentatie publica (restaurant) independent de structura de 
cazare.  La Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului, Anexa B, s-a bifat nu, deoarece solicitantul este persoana fizica.
La criteriul de eligibilitate EG14 s-a bifat NU deoarece proiectul depus este o agropensiune şi este necesar să facă obiectul înregistrării sanitar veterinare, în concordanţă cu legislaţia 
sanitară veterinară în vigoare. Avizul nr. 6175 din 07.05.2012 eliberat de DSVSA Bihor precizează că: “obiectivul Pensiune turistică” care nu asigură servicii de alimentaţie publică 
organizată către turişti nu face obiectul înregistrării sanitar veterinare, în corelaţia cu legislatia  sanitară veterinară în vigoare”.  Sunt de acord cu observaţiile prezentate de expert 1.  In 
urma informatiilor suplimentare solicitate s-a refacut bugetul indicativ astfel: 
- A fost trecuta pe coloana cheltuieli neeligibile valoarea aferenta spatiului de locuit a solicitantului; 
- A fost refacut capitolul 2 "Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului";
- S-a refacut linia bugetara 4.2, 4.3 si 4.5 in care au fost evidentiate separat pretul utilajului/echipamentului si costul montajului.   La criteriul de eligibilitate EG14 s-a bifat NU deoarece 
proiectul depus este o agropensiune şi este necesar să facă obiectul înregistrării sanitar veterinare, în concordanţă cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare. Avizul nr. 6175 din 
07.05.2012 eliberat de DSVSA Bihor precizează că: “obiectivul Pensiune turistică” care nu asigură servicii de alimentaţie publică organizată către turişti nu face obiectul înregistrării 
sanitar veterinare, în corelaţia cu legislatia  sanitară veterinară în vigoare”.
Iniţial proiectul a fost declarat eligibil pe baza notei nr. 13134 din 16.05.2012 care stipulează “că activităţile cuprinse în cod CAEN 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade 
de scurtă durată nu fac obiectul avizării/înregistrării  sanitar- veterinare, conform legislaţiei în vigoare”.    Sunt de acord cu observatiile prezentate de expertul 1.
La punctul de eligibilitate 1.7 s-a bifat nu, deoarece investitia propusa prin proiect nu este de tip Centru Local de informare turistica;
La punctul de eligibilitate 1.8 s-a bifat nu, deoarece investitia propusa este de tip pensiune agro-turistica fara functie de alimentatie publica (restaurant) independent de structura de 
cazare.
La Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului, Anexa B, s-a bifat nu, deoarece solicitantul este persoana fizica.
In urma informatiilor suplimentare solicitate s-a refacut bugetul indicativ astfel: 
- A fost trecuta pe coloana cheltuieli neeligibile valoarea aferenta spatiului de locuit a solicitantului; 
- A fost refacut capitolul 2 "Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului";
- S-a refacut linia bugetara 4.2, 4.3 si 4.5 in care au fost evidentiate separat pretul utilajului/echipamentului si costul montajului.  

67 313 M 01 12 6 05 00126 2012 5 16 PENSIUNE TURISTICA P + 1 E SC CRISTIB IMPEX 
SRL BIHOR

Comuna/Oras VADU 
CRISULUI Sat VADU 

CRISULUI
- - - - - - - - - - - 309.000 0 199.650 0 109.350 7.621.718

La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece nu fac obiectul investitiei propuse de solicitant - componenta a)+b)+d)( la componenta d) - PLIANTE:1000E + SITE WEB/ACTIVE 
NECORPORALE:5000E ) - "PENSIUNE TURISTICA P+1E".  La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece nu fac obiectul investitiei propuse de solicitant - componenta a)+b)+d)( la 
componenta d) - PLIANTE:1000E + SITE WEB:5000E ) - "PENSIUNE TURISTICA P+1E".
Intrucat in Certificatul Constatator de la ORC nu a avut prevazut codul CAEN 9604, "Activitati de intretinere corporala", solicitantul si-a incadrat pe coloana cheltuielilor neeligibile din 
Bugetul Indicativ sauna, jacuzzi si patul-masaj (SALA SPA). Codul CAEN 9604 este specific investitiilor pe Masura 312. 
La punctul 6 s-a bifat “DA” deoarece s-a confirmat crearea de condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  Sunt 
de acord cu observatiile formulate de catre Expert 1. 

68 313 M 01 12 6 05 00075 2012 5 16

INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA “VALEA POPII” IN 
SAT SISTEREA COMUNA CETARIU 

JUDETUL BIHOR

VITALYOS TUNDE BIHOR
Comuna/Oras 
CETARIU Sat 

SISTEREA
- - - - - - - - - - - 117.646 0 99.999 0 17.647 7.721.717

Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de atestăre fiscala nu are completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru 
accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau 
egala cu 0 (zero) ( cap. A ≤ cap. B).
Nu s-a bifat la punctele 1.7 si 1.8 deoarece proiectul nu face obiectul verificarii acestor puncte de eligibilitate.  Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de 
atestăre fiscala nu are completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenta dintre 
obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau egala cu 0 (zero) ( cap. A ≤ cap. B).
Nu s-a bifat la punctele 1.7 si 1.8 deoarece proiectul nu face obiectul verificarii acestor puncte de eligibilitate.  EG 1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate 
trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 deoarece :
1. Solictantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei;
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; punctul 3;
Criterii de eligibilitate neindeplinite : Nu se poate verifica matricea de verificare a viabilitatii;

- Exista necorelari intre Bugetul indicativ si Devize pe obiect, devize pe obiect din Cererea de finantare si devize pe obiect din cadrul Studiului de fezabilitate;
- Intrucat bransarea/racordarea utilitatilor (apa, canalizare, energie electrica) se va face la reteaua publica cheltuielile aferente sunt incadrate gresit in coloana cheltuielilor eligibile; 
Deasemenea nu este prezentata situatia existenta a utilitatilor.
- In cadrul punctului 3.8 nu sunt prezentate toate echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect, fapt pentru care exista neconcordante intre valorea totala a echipamentelor 
inscrise la acest punct si valorile inscrise in Bugetul indicativ.
- Nu este prezentata detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 – organizare de santier prin devize care sa justifice in detaliu(tarifar/orar) sumele 
respective, pentru a putea fi urmarite in etapa de achizitii si autorizare plati..
- Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF , forta de munca necesara realizarii investitiei;
- Nu sunt prezentate intr-un mod relevant ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare, conditie obligatorie pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate privind 
viabilitatea investitiei;
Tinand cont de neconcordantele din cadrul Cererii de finantare, Studiul de fezabilitate si de cele mentionate mai sus, nu se poate demonstra viabilitatea investitiei si nici nu se poate 
completa matricea de verificare a viabilitatii.
EG 5 - s-a bifat NU In cadrul Studiului de Fezabilitate si in cadrul Documentelor atasate nu se mentioneaza si nu se poate identifica nivelul si categoria agropensiunii in conformitate cu 
precizarile Ordinului MDRT nr.1051-03.03.2011
Totodata , conform mentiunilor din Ordinului MDRT nr.1051-03.03.2011 la criteriile obligatorii , solicitantul trebuie sa asigure in cadrul agropensiunii racordul la reteaua electrica. Nu se 
mentioneaza in niciun fel ca poate fi asigurata prin surse alternative ceea ce atrage dupa sine neindeplinirea unui criteriu obligatoriu si in acelasi timp nu indeplineste criteriul de 
eligibilitate EG5.
EG8 - În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice exceptând schimbarea destinaţiei unei 
locuinţe în structură de primire agroturistică;
Una din conditiile pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate, este prezentarea documentului care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea 
investitiei, document pe care solicitantul nu l-a depus la Cererea de finantare.
EG 11 – s-a bifat NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se va 
construi investitia.
EG16 - Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
Criteriul de eligibilitate nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a depus document care sa dovedesca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia.
Extrasul de Carte Funciara este document prevazut in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului doar pentru confirmarea si sustinerea documentelor de proprietate (drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de 
restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia.
Totodata din informatiile cuprinse in extrasul de carte funciara apar ca proprietari cu drept de uzufruct viager 2 persoane, sot si sotie , iar cu privire la acest statut al solicitantului nu este 
prezentat act notarial al coproprietarului privind acordul implementarii proiectului pe suprafata de teren vizata(prin constituirea intr-o masa patrimoniala de afectatiune).Matricea de 
viabilitate nu a mai fost completata, in conditiile in care proiectul nu este eligibil, viabilitatea investitiei nu este demonstrata.
  EG 1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 deoarece :
1. Solictantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei;
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; punctul 3;
Criterii de eligibilitate neindeplinite : Nu se poate verifica matricea de verificare a viabilitatii;

69 313 M 01 12 6 05 00080 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICĂ RURALĂ "CASA 
EVANTIA"

S.C. TRADITIONAL 
CASA EXPERIENCE 

S.R.L.
BIHOR Comuna/Oras 

ROSIA Sat ROSIA - - - - - - - - - - - 243.775 0 207.208 0 36.567 7.928.925

 Planul financiar  nu respecta gradul de interventie publica -85% din totalul cheltuielilor eligibile in limita de 100.000Eu/proiect, pt.investitii in agroturim si 85%, pt. investitii in activitatii 
recreationale in limita de 200.000Eu/ proiect si in limita impusa de regula de minimis.  Pct. 1.2- sa bifat cu NU- descrierile  din Studiul de Fezabilitate si  raspunsurile la  informatiile 
suplimentare solicitate, referitoare la agroturism cat si cele referitoare la componenta B, nu sunt suficiente pt. respectarea acestui criteriu de eligibilitate.

Criteriul EG1- sa bifat cu NU- Doc. 1- Studiul de fezabilitate – pct. 2.4- contine descrieri vagi privind activitatea agricola a solicitantului, activitati specifice investitiilor in agroturism( 
informatii insuficiente primite si prin raspunsuri la informatii suplimentare )
Criteriul EG3- sa bifat cu NU- informatiile privind costurile investitiilor atat pe componenta a si b, nu respecta intensitatea sprijinului pt. agroturism, iar pt. componenta b, nu se respecta 
regula de minimis.
Criteriul EG5- sa bifat cu NU- atat in SF, cat si in raspunsurile la informatiile suplimentare, nu sunt informatii suficiente privind criteriile obligatorii si suplimentare conform cerintelor 
Ordinului 1051/2011, ale investitiei.
Criteriul EG7- nu a fost indeplinit. In proiect nu sa tinut cont de definitia agroturismului-,,Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune 
imbinarea activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie....
Criteriul EG18- nu a fost indeplinit. Prin proiect cat si prin raspunsul la informatiile suplimentare, solicitantul  nu respecta regula de minimis asumata

Pct. 3.1- sa bifat cu Nu- informatiile furnizate de bugetul indicativ  nu sunt corecte, proiectul dezvolta o activitate de agroturism.

Planul financiar  nu respecta gradul de interventie publica -85% din totalul cheltuielilor eligibile in limita de 100.000Eu/proiect, pt.investitii in agroturim si 85%, pt. investitii in activitatii 
recreationale in limita de 200.000Eu/ proiect si in limita impusa de regula de minimis.

   Pct. 1.2- sa bifat cu NU- descrierile  din Studiul de Fezabilitate si  raspunsurile la  informatiile suplimentare solicitate, referitoare la agroturism cat si cele referitoare la componenta B, 
nu sunt suficiente pt. respectarea acestui criteriu de eligibilitate.  Criteriul EG1- sa bifat cu NU- Doc. 1- Studiul de fezabilitate – pct. 2.4- contine descrieri vagi privind activitatea agricola 
a solicitantului, activitati specifice investitiilor in agroturism( informatii insuficiente primite si prin raspunsuri la informatii suplimentare )
Criteriul EG3- sa bifat cu NU- informatiile privind costurile investitiilor atat pe componenta a si b, nu respecta intensitatea sprijinului pt. agroturism, iar pt. componenta b, nu se respecta 
regula de minimis.
Criteriul EG5- sa bifat cu NU- atat in SF, cat si in raspunsurile la informatiile suplimentare, nu sunt informatii suficiente privind criteriile obligatorii si suplimentare conform cerintelor 
Ordinului 1051/2011, ale investitiei.
Criteriul EG7- nu a fost indeplinit. In proiect nu sa tinut cont de definitia agroturismului-,,Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune 
imbinarea activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie....
Criteriul EG18- nu a fost indeplinit. Prin proiect cat si prin raspunsul la informatiile suplimentare, solicitantul  nu respecta regula de minimis asumata
  Pct. 3.1- sa bifat cu Nu- informatiile furnizate de bugetul indicativ  nu sunt corecte, proiectul dezvolta o activitate de agroturism.
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

70 313 M 01 12 6 05 00079 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "VLAD" P+E, 

RACORDURI SI BRANSAMENTE LA 
UTILITATI

HOSU MARINA-
CRISTINA BIHOR Comuna/Oras BALC 

Sat BALC - - - - - - - - - - - 117.099 0 99.534 0 17.565 8.028.459

Punctul 3.7 a fost bifat cu nu, avand in vedere faptul ca investitia este neeligibila iar cheltuielile eligibile in cadrul bugetului indicativ sunt 0.  În cadrul studiului de fezabilitate nu a fost 
prezentat deviz detaliat tarifar pe ore, experti, etc., pentru categoria de cheltuieli aferente serviciilor, situatie in care este imposibil de stabilit rezonabilitatea preturilor in raport cu valorile 
din Baza de Date Preturi.  In cadrul studiului de fezabilitate nu au fost detaliate dotarile necesare investitiei (pct. 3.8 din cadrul SF), desi exista o valoare aferenta acestora in Bugetul 
Indicativ. In situatia data nu s-a putut verifica rezonabilitatea preturilor cu cele existente in BDP.  Pentru categoria bunuri, chiar daca acestea nu se situeaza individual peste pragul de 
10.000 euro, nu a fost prezentata nicio justificare legata de modul de stabilire a valorilor, nu se pot accepta valorile propuse fara o justificare bazata pe preturile existente in piata de 
profil.  
Pentru categoria lucrari, s-a bifat cu NU punctul 4.5, deoarece nu a fost anexata declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru categoria lucrari, ceea ce echivaleaza cu 
neinsusirea valorilor aferente categoriei lucrari. Nu a fost completata sectiunea privind bugetul indicativ al proiectului respectiv sectiunea dedicata stabilirii rezonabilitatii preturilor, avand 
in vedere neeligibilitatea criteriilor de eligibilitate EG1, EG2, EG3, EG7, EG9, EG11, EG16 si punctul 1.2 caracteristic eligibilitatii solicitantului.
  Explicatii neeligibilitate

1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului nu este 
completat in conformitate cu precizarile Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii. Conform metodologiei de verificare, se 
verifică faptul ca solicitantul nu are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat/local(e) iar certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C. 
Certificatul de atestare fiscala nr. 540415898406/02.05.2012 din cadrul cererii de finantare, nu are completata sectiunea C, din textul acestuia reiese ca nu s-a solicitat completarea 
acestei sectiuni.

EG1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
- In cadrul acestiu criteriu de eligibilitate se verifica existenta documentului 4.2. Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii si asupra terenului,
Conform metodologiei de verificare a eligibilitatii, dacă proiectul prevede realizarea unei construcţii definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de 
mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia. 

- In cadrul punctului proiectului, solicitantul precizeaza ca terenul in suprafata de 3.205 mp (teren ce face obiectul proiectului) este in proprietatea  Hosu Marina Cristina. 
- Din documetele anexate, reise ca suprafata este impartita in 3 loturi cu sprafete de:
a) – lot 1, teren in suprafata de 566 mp cu destinatia de sediu social pentru Intreprinderea individuala, asa cum reiese din contractual de comodat autentificat cu nr. 934/09.05.2012
b) – lot 2, teren in suprafata de 1.539 mp apartinand SC CASA NĂDEJDEI SRL, atribuit prin contract de comodat autentificat cu nr.935/09.05.2012, spre folosinta solicitantului HOSU 
MARINA CRISTINA, in scopul construirii pensiunii agroturistice.
c) – lotul 3 in suprafata de 1.100 mp, pentru care nu s-a anexat document de proprietate.
Asa cum reiese din piesele desenate, pe toate cele 3 terenuri se vor efectua lucrari de constructii lot 1 si 2 (lucrari de asigurare a obiectivului cu utilitati, parcare, platform betonate, drum 
interior, etc) iar pe lotul 3 se va edifica agropensiunea. 
Conform precizarilor ghidului solicitantului, (dacă proiectul prevede realizarea unei construcţii definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de 
mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia.
Dacă solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investiţia un contract de comodat/ inchiriere atunci el poate realiza numai construcţii provizorii (definte conform legii 
50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.), reiese ca solicitantul nu demonstreaza documentar dreptul real 
principal asupra terenului care face obiectul construirii agropensiunii. Solicitantul a prezentat contracte de comodat pentru loturile 1 si 2, contracte care in conformitate cu precizarile 
Legii 50/1991 nu confera dreptul de a edifica constructii cu caracter definitiv. 
In cadrul punctului 3.1.1 solicitantul mentioneaza dreptul de proprietate asupra celor 3.205 mp, dar din documentele anexate, reiese dreptul de folosinta asupra terenului de 2.105 (566 
mp + 1.539 mp) iar pentru terenul de 1.100 mp nu a fost anexat document care sa demonstreze proprietatea.

Solicitantul nu a prezentat in cadrul Cererii de finantare niciunul din documentele care sa certifice dreptul real principal in concordanta cu precizarile legii 50/1991  asupra suprafetei 
juridice ce face obiectul proiectului.(Solicitantul a prezentat pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului extras de carte funciara,document care conform procedurii se poate ce
de catre expertul evaluator numai in caz de suspiciune, pentru documentele care atestă dreptul de proprietate). Extrasul de carte funciara  nu reprezinta document de proprietate in 
raport cu prevederile ghidului solicitantului, deoarece nu se revad conditiile de obtinere a suprafetei juridice, perioada de valabilitate, daca este document final si nici clauzele ce trebuie 
respectate, dupa caz. 
Asa cum se poate observa, lipsa documentului 4.2 din structura cererii de finantare depusa de solicitant, atragea initial neconformitatea proiectului iar la momentul analizei eligibilitatii, 
proiectul devine neeligibil neexistand procedural posibilitatea solicitarii documentului prin intermediul formularului E3.4.

EG2 Î l i tiţiil î t i b fi i l/ b l dă i i i l t b i ă d fă ti it t i lă î t l li ă

71 313 M 01 12 6 05 00078 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA D+P+M SI 

IMPREJMUIRE TEREN IN COMUNA 
VADU CRISULUI JUD. BIHOR

SCHIOP FLOARE I.I BIHOR
Comuna/Oras VADU 
CRISULUI Sat VADU 

CRISULUI
- - - - - - - - - - - 117.000 0 99.450 0 17.550 8.127.909

În cadrul studiului de fezabilitate nu a fost prezentat deviz detaliat tarifar pe ore, experti, etc., pentru categoria de cheltuieli aferente serviciilor, situatie in care este imposibil de stabilit 
rezonabilitatea preturilor in raport cu valorile din Baza de Date Preturi.  
In cadrul studiului de fezabilitate nu au fost detaliate dotarile necesare invetitiei (pct. 3.8 din cadrul SF), desi exista o valoare aferenta acestora in Bugetul Indicativ. In situatia data nu s-a 
putut verifica rezonabilitatea preturilor cu cele existente in BDP.  
Pentru categoria bunuri, chiar daca acestea nu se situeaza individual peste pragul de 10.000 euro, nu a fost prezentata nicio justificare legata de modul de stabilire a valorilor, nu se pot 
accepta valorile propuse fara o justificare bazata pe preturile existente in piata de profil.  
Nu este respectata structura modelului cadru pentru studiul de fezabilitate, nu sunt respectate instructiunile de completare
  Nu a fost completata sectiunea privind planul financiar al proiectului, avand in vedere neeligibilitatea criteriilor de eligibilitate EG1, EG2, EG3, EG7, EG11, EG16 si punctul 1.4, 
caracteristic eligibilitatii solicitantului  Nu a fost completata sectiunea privind planul financiar al proiectului, avand in vedere neeligibilitatea criteriilor de eligibilitate EG1, EG2, EG3, EG7, 
EG11, EG16 si punctul 1.4, caracteristic eligibilitatii solicitantului  1.4 Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F?
Conform datelor prezentate, agropensiunea va fi clasificata la nivelul de 2 flori, in contrast cu precizarile punctului 16 din cadrul declaratiei pe proprie raspundere din cadrul cererii de 
finantare (declaratia F), asumat de catre solicitant. In conditiile date, reiese ca solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in cadrul declaratiei, fapt ce atrage 
neeligibilitatea criteriului „Eligibilitatea solicitantului”, asa cum este precizat la punctul 8 din cadrul aceleiasi declaratii.
EG1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
In cadrul acestiu criteriu de eligibilitate se verifica existenta documentului 4.2. Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii si asupra terenului.
Conform metodologiei de verificare a eligibilitatii, dacă proiectul prevede realizarea unei construcţii definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de 
mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia. 
-Solicitantul nu a prezentat in cadrul Cererii de finantare niciunul din documentele care sa certifice dreptul real principal in concordanta cu precizarile legii 50/1991  asupra suprafetei 
juridice ce face obiectul proiectului. Solicitantul a prezentat extras de carte funciara, document care, conform procedurii se poate cere de catre expertul evaluator numai in caz de 
suspiciune, pentru documentele care atestă dreptul de proprietate. 
Extrasul de carte funciara  nu reprezinta document de proprietate in raport cu prevederile ghidului solicitantului, deoarece nu se revad conditiile de obtinere a suprafetei juridice, perioada 
de valabilitate, daca este document final si nici clauzele ce trebuie respectate, dupa caz. 
Asa cum se poate observa, lipsa documentului 4.2 din structura cererii de finantare depusa de solicitant, atragea initial neconformitatea proiectului iar la momentul analizei eligibilitatii, 
proiectul devine neeligibil neexistand procedural, (conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii – sectiunea ES4 - 4. 
Solicitarea de informaţii suplimentare), posibilitatea solicitarii documentului prin intermediul formularului E3.4.
EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
In conformitate cu precizarile ghidului solicitantului, in Anexa 2, la punctul 2.4 se precizeaza ca: „ În cazul investiţiilor în agro-turism se va descrie succint activitatea din cadrul fermei 
pornind de la definitia agroturismului, ” Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în 
interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea parţială a hranei din produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turistului în activităţile 
gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială”.
In cadrul studiului de fezabilitate solicitantul nu face nicio referire la activitatea agricola desfasurata, activitatea prestata de catre solicitant in cadrul exploatatiei agricole, modul in care 
vor fi imbinate cele doua activitati propuse, felul in care se va asigura o parte din hrana turistilor din produsele obtinute in propria gospodarie. 
Avand in vedere faptul ca suprafata de teren detinuta de solicitant este de 1.109 mp,  minim 1000 de mp din terenul detinut vor fi destinati construirii pensiunii agroturistice, nu se prezinta 
modul in care restul de 109 mp vor fi exploatati pentru pastrarea profilului agricol al exploatatiei, culturile propuse, etc.
Informatiile legate de terenul agricol exploatat de solicitant sunt contradictorii in mai multe sectiuni ale proiectului, astfel, in cadrul punctului 1.4 din studiul de fezabilitate se mentioneaza 
suprafata de 1.109 mp, teren in proprietate, in documetul emis de catre APIA Bihor se mentioneaza exploatatia de 2,69 ha pe numele Schiop Petru, in adeverinta nr. 2198/2012 emisa 
de Primaria Vadu Crisului este mentionata suprafata de 2,8148 ha detinuta de catre Schiop Petru (solicitantul fiind Schiop Floare I.I).  
Din documentele anexate nu reiese ca solicitantul Schiop Floare Intreprindere Individuala desfasoara activitatea agricola si anume:
- Conform datelor din Certificatul de Inregistrare, Intreprinderea Individuala este infiintata in data de 04.05.2011, si nu are cod de activitate specific agriculturii, desi, activitatea agricola 
trebuia sa existe pentru a respecta definitia agroturismului.
- in certificatul constatator nr. 518375/14.05.201 nu este inscris niciun cod CAEN caracteristic activitatii agricole in activitatile secundare. 
- din documentul de la APIA/extrasul de la Primarie nu rezulta desfasurarea unei activitati agricole de catre beneficiar/ membrul gospodariei agricole in momentul aplicării, nu sunt emise 
in numele solicitantului,
- nu exista descrierea activitatii agricole desfasurata de solicitant in cadrul studiului de fezabilitate,
- In cadrul studiului de fezabilitate se precizeaza ca exploatatia agricola cuprinde culturi vegetale, pomi fructiferi dar si cresterea animalelor iar in documetul E 3.8 se face referire la 
culturi vegetale si pomi fructiferi, in documetul 18 - Adeverinta emisa de Primaria Vadul Crisului, terenul are destinatia arabil si faneata. Nu se precizeaza nimic legat de activitatea de 
pomicultura si cea de crestere a animalelor, informatiile in cadrul proiectului sunt contradictorii.
Solicitantul Schiop Floare Intreprindere Individuala, nu se regaseste in niciun document (documentul de la APIA/extrasul de la Primarie) care sa certifice desfasurarea unei activitati 
agricole.
U lt t d f i t t f t l li it t l d d t l 23 A j t l t l fi li ii i titi i b fi i l d i ili t i l ti / d
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

72 313 M 01 12 6 05 00086 2012 5 16

AMPLASARE SI CONSTRUIRE 
PENSIUNE AGROTURISTICA 

FINANTATA PRIN FEADR MASURA 
313

URDA RADU-
BOGDAN BIHOR Comuna/Oras 

PALEU Sat PALEU - - - - - - - - - - - 175.970 0 149.574 0 26.396 8.277.483

Punctul 1.4 Eligibilitatea solicitantului - Solicitantul declara ca este inregistrat in scopuri de TVA. Domnul Urda Radu-Bogdan a depus cerea de finantare in calitate de persoana fizica. 

EG2- În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Nu se demonstreaza ca solicitantul in calitate de membru al gospodariei agricole desfasoara o activitate agricola. Conform extrasului din Registrul Agricol solicitantul detine o suprafata 
de 5000 mp (formata din 3 parcele: 3.300 mp intravilan, 700 mp si 1.000 mp extravilan), si exista urmatoarele inscrieri: in anul 2012 a fost cultivata cu dovleci o suprafata de 200 mp, iar 
in anii 2010 si 2011 suprafetele de teren detinute de solicitant nu au fost cultivate.
De asemena, la vizita in teren s-a constatat ca doar suprafata de 200 mp era cultivata cu dovleci, iar diferenta de teren constituia pajisti temporare, in conditiile in care solicitantul a 
inregistrat mutatia in localitatea Paleu cu cateva zile inaintea depunerii cererii de finantare.

EG3- Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

In prognoza veniturilor şi încasarilor din cadrul Studiului de Fezabilitate s-au constatat următoarele:
- a fost prevazuta încasarea de venituri agrement-bilete intrare piscine, grătar şi activităţi sportive. Având în vedere că investiţiile propuse pe componenta B (piscine, spaţiu barbeque, 
masa ping-pong) se regăsesc în Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistică şi că în Studiul de Fezabilitate nu s-a demonstrat funcţionarea 
independentă a activităţii recreaţionale faţa de pensiunea agroturistică, solicitantul nu poate inregistra venituri din activitati de agrement.
- nu se justifica vânzarea de produse către clienţii agropensiunii mai ales ca in proiect se precizeaza ca aceştia participă la lucrările de semănat, întreţinere şi recoltat a dovlecilor);
- exista neconcordanta intre veniturile previzioate prezentate in partea scrisa si anexele prezentate : în categoria venituri din cazare au fost prinse 840 cazari pe an la inceputul perioad
de monitorizare si Anexa C4, in care au fost prevazute 600 cazari in primul an. 

EG7 –Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de caliate de minim 1 floare.

Nu se respecta definitia agroturismului: „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinarea activitatilor agricole cu serviciile turistice in 
interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile 
gospodaresti, constituind o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”.
Nu se prezinta participarea membrilor gospodăriei în activitatea agropensiunii şi nici în activitatile agricole desfasurate de acestia in cadrul gospodariei. De asemenea, nu se prezinta 
cum va fi indeplinita conditia de asigurare partiala a hranei din produsele obţinute în propria gospodărie, şi anume preparea hranei in cadrul gospodariei. 
Nu se demonstreaza ca activitatea de agroturism constituie o solutie de suplimentare a veniturilor din agricultura, mai mult solicitantul isi propune inregistrarea de venituri din agricultura 
din vanzarea  exclusiva catre clientii agropensiunii a dovlecilor obtinuti din activitatea agricola, singurul produs, de altfel, obtinut in cadrul "gospodariei".

EG14- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;

Avand in vedere ca prin proiect se propune construirea unei agropensiuni si viitoarea investitie prevede o unitate cu spatii si dotari corespunzatoare in care se desfasoara activitati 
pentru obtinerea, receptia si depozitarea materiilor prime de origine animala si nonanimala provenite din exploatatia agricola familiala precum si din unitati autorizate si/sau inregistrate 
sanitar-veterinar, prepararea si servirea alimentelor gatite in incinta proprie, este necesar document emis de ANSVSA care sa certifice ca proiectul este in conformitate cu legislatia in 
vigoare.
La cererea de finantare a fost depus document emis de DSVSA Bihor care certifica ca nu face obiectul inregistrarii sanitar veterinare, in corelatie cu legislatia sanitara veterinara in 
vigoare.

Punctul 5 Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica?

Investiţiile propuse pe componenta B (piscine, spaţiu barbeque, masa ping pong) se regăsesc în Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistică şi 
în Studiul de Fezabilitate nu s-a demonstrat funcţionarea independentă a activităţii recreaţionale faţa de pensiunea agroturistică. Valoarea acestor investiţii este aferenta componentei A 
si astfel nu se respecta plafonul cheltuielilor eligibile de 100.000 euro/proiect prevăzut pentru agropensiuni.

73 313 M 01 12 6 05 00101 2012 5 16

“CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ” - SAT VADU 

CRISULUI, COMUNA VADU 
CRISULUI, JUDETUL BIHOR

CABA COSMIN 
FLORIN BIHOR

Comuna/Oras VADU 
CRISULUI Sat VADU 

CRISULUI
- - - - - - - - - - - 115.015 0 97.763 0 17.252 8.375.246

La urmatoarele puncte de eligibilitate s-a bifat astfel:
EG 1 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se va construi 
investitia. Extrasul de Carte Funciara este document prevazut in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului doar pentru confirmarea si sustinerea documentelor de proprietate 
(drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act 
administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia.
EG 2 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 18 - Extras din Registrul Agricol cu structura terenului pe culturi. Adeverinta de la Primarie cu mentionarea 
suprafetei cultivate nu este document prevazut in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului.
De asemenea in BUgetul Indicativ, devizele investitiei si studiul de Fezabilitate nu sunt prevazute la categoria cheltuielilor neeligibile sumele aferente constructiei locatiei de domiciliu al 
solicitantului conform Declaratiei pe propria raspundere ca va domicilia in aceeasi locatie cu cladirea agropensiunii.
EG 3 -NU Investitia nu este viabila in conditiile in care proiectul nefiind eligibil, nu va primi finantare din fonduri europene.
EG 5 -NU In cadrul Studiului de Fezabilitate si in cadrul Documentelor atasate nu se mentioneaza si nu se poate identifica nivelul si categoria agropensiunii in conformitate cu precizarile 
Ordinului MDRT nr.1051-03.03.2011
EG 7 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 18 - Extras din Registrul Agricol cu structura terenului pe culturi. Nu sunt precizate cantitatile de produse agricole 
care se vor obtine si in ce masura se va asigura masa turistilor din produse agricole din productie proprie. In prognozele financiare nu sunt prevazute incasari si plati din activitatea 
agricola.
EG 11 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se va construi 
investitia.
EG 16 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se va construi 
investitia.
Matricea de viabilitate nu a mai fost completata, in conditiile in care proiectul nu este eligibil, viabilitatea investitiei nu este demonstrata.  La urmatoarele puncte de eligibilitate s-a bifat 
astfel:
EG 1 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se va construi 
investitia. Extrasul de Carte Funciara este document prevazut in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului doar pentru confirmarea si sustinerea documentelor de proprietate 
(drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act 
administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia.
EG 2 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 18 - Extras din Registrul Agricol cu structura terenului pe culturi. Adeverinta de la Primarie cu mentionarea 
suprafetei cultivate nu este document prevazut in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului.
De asemenea in BUgetul Indicativ, devizele investitiei si studiul de Fezabilitate nu sunt prevazute la categoria cheltuielilor neeligibile sumele aferente constructiei locatiei de domiciliu al 
solicitantului conform Declaratiei pe propria raspundere ca va domicilia in aceeasi locatie cu cladirea agropensiunii.
EG 3 -NU Investitia nu este viabila in conditiile in care proiectul nefiind eligibil, nu va primi finantare din fonduri europene.
EG 5 -NU In cadrul Studiului de Fezabilitate si in cadrul Documentelor atasate nu se mentioneaza si nu se poate identifica nivelul si categoria agropensiunii in conformitate cu precizarile 
Ordinului MDRT nr.1051-03.03.2011
EG 7 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 18 - Extras din Registrul Agricol cu structura terenului pe culturi. Nu sunt precizate cantitatile de produse agricole 
care se vor obtine si in ce masura se va asigura masa turistilor din produse agricole din productie proprie. In prognozele financiare nu sunt prevazute incasari si plati din activitatea 
agricola.
EG 11 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se va construi 
investitia.
EG 16 -NU La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se va construi 
investitia.
Matricea de viabilitate nu a mai fost completata, in conditiile in care proiectul nu este eligibil, viabilitatea investitiei nu este demonstrata.  Proiectul este neeligibil, nefiind indeplinite crite
de eligibilitate EG1, EG 2, EG3, EG5, EG7, EG 11, EG17.
La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului (drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia si nici Document 18 - Extras din Registrul Agricol cu structura terenului pe culturi. 
Nu au fost solicitate informatii suplimentare, solicitarea de documente justificative care se depun o data cu Cererea de Finantare si se verifica in faza de conformitate, nefiind permisa in 
procesul de evaluare, conform precizarilor Ghidului Solicitantului capitolul 3.1.3.
  Proiectul este neeligibil, nefiind indeplinite criteriile de eligibilitate EG1, EG 2, EG3, EG5, EG7, EG 11, EG17.
La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2 document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului (drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia si nici Document 18 - Extras din Registrul Agricol cu structura terenului pe culturi. 
N f t li it t i f tii li t li it d d t j tifi ti d d t C d Fi t i ifi i f d f it t fii d i

Page 17 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

74 313 M 01 12 6 05 00083 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ LEONTIN ÎN 

LOCALITATEA DAMIŞ, JUDEŢUL 
BIHOR

CIUCUR VIORICA BIHOR Comuna/Oras 
BRATCA Sat DAMIS - - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 8.475.246

1.4 – NU
1.4 – Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in declaratia pe proprie raspundere F?
Privind verificarea punctului 1.4 s-a constatat că declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului nu are toate punctele completate, respectiv punctul 9 referitor la faptul daca solicitantul 
este platitor de TVA sau nu. De asemenea, tinand cont de faptul ca, pe parcursul verificării s-a constatat nerespectarea criteriilor generale de eligibilitate EG1, EG2, EG3, EG7, EG11, 
EG17, EG16 s-a concluzionat că, în mod implicit, nu sunt respectate punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului.     Observatii privind criteriile neindeplinite:
1.4 – Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in declaratia pe proprie raspundere F?
Privind verificarea punctului 1.4 s-a constatat că declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului nu are toate punctele completate, respectiv punctul 9 referitor la faptul daca solicitantul 
este platitor de TVA sau nu. De asemenea, tinand cont de faptul ca, pe parcursul verificării s-a constatat nerespectarea criteriilor generale de eligibilitate EG1, EG2, EG3, EG7, EG11, 
EG16, EG17 s-a concluzionat că, în mod implicit, nu sunt respectate punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului.     EG 1- NU
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

1. Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului .
2. In cadrul punctului 3.1.2 - Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamnt (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) - daca investitia o 
impune. Conform Certificatului de urbanism nr. 15/19.04.2012 eliberat de primaria comunei Bratca la punctul  d4-studii de specialitate, apare studiu geotehnic. In consecinta in cadrul 
studiului de fezabilitate trebuia completat acest punct si prezentat studiul geotehnic.
3. In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul, respectiv membrii gospadariei 
participa la activitatea agricola, nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica.
4. In cadrul punctului 3.8 din studiul de fezabilitate nu sunt prezentate caracteristicile tehnice ale bunurilor/serviciilor ce se vor achizitiona prin implementarea proiectului. Nu este 
fundamentata necesitatea investitiilor in energie regenerabila.
5. Punctul 5 - costul estimativ al investitiei. Nu se cunosc costurile prevazute pentru achizitia bunurilor, care este baza de referinta a preturilor utilizate (nu sunt prezentate extrase din 
baza de date, oferte, etc). Pentru cheltuielile din cadrul capitolului 3, nu este prezentat deviz detaliat, pe ore/ experti/ nr. ore lucrate, extras din baza de date sau oferte conform 
precizarilor din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati.
6. Solicitantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei.
7. Nu este evidentiat pe planse spatiul care v-a fi ocupat de solicitant si nu este trecut in categoria cheltuielilor neeligibile. Nu este prezentata plansa in care sa se evidentieze investitia in 
energie regenerabila.

EG2 - NU
EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
In conformitate cu precizarile ghidului solicitantului, in Anexa 2, la punctul 2.4 se precizeaza ca: Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investiţii în 
infrastructura de primire turistică; investiţii în activităţi recreaţionale; dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiţii în infrastructura la scară mică 
precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta)  
  În cazul investiţiilor în agro-turism se va descrie succint activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului. ”Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei 
gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea parţială a hranei din 
produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turistului în activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu 
efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială”.
In cadrul studiului de fezabilitate solicitantul aminteste ca este inscris la APIA cu o suprafata de 3,96 ha, suprafata destinata “pajistilor permanente utilizate individual”, dar nu face nicio 
referire la  modul in care vor fi imbinate cele doua activitati propuse, felul in care se va asigura o parte din hrana turistilor din produsele obtinute in propria gospodarie. 
Solicitantul nu demonstreaza respectarea definitiei agroturismului deoarece nu descrie activitatile agricole, locul unde se vor practica acestea fata de investitie, nu prevede venituri si 
cheltuieli din activitatea agricola, nu demonstreaza ca activitatea agricola este activitatea principala, iar prin realizarea investitiei nu-si propune sa se autorizeze si in activitati agricole (in 
Declaratia privind deschiderea punctului de lucru nu are facute precizarile cu codurile CAEN pentu activitatea agricola pentru care se va autoriza conform doc. 9.3).
In cadrul prognozelor economice nu se prevad venituri, respectiv cheltuieli din activitatea agricola desfasurata in perioada de implementare si monitorizare a proiectului.
Un alt punct de referinta este faptul ca solicitantul a depus documentul 23 - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in 
care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta). In doc. 23 depus de solicitant acesta specifica faptul ca va “domicilia permanent in locatia in 
care s-a infiintat agropensiunea”, caz in care solicitantul ar fi trebuit sa prevada in bugetul indicativ cheltuieli neeligibile aferente spatiului din cadrul agropensiunii unde va domicilia.
In cadrul proiectului a fost depus documentul 23 (document in baza caruia expertul OJPDRP a bifat punctul 5 din fisa E 3.8), insa nu au fost prevazute in cadrul bugetului indicativ 
cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului, astfel ca nu se respecta cerinta. 
Avand in vedere cele mai sus mentionate, rezulta ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.

EG3 - NU
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;
N t ifi t i d ifi i bilit tii

75 313 M 01 12 6 05 00084 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA DUME V. EVA I.I. BIHOR Comuna/Oras 

ROSIA Sat ROSIA - - - - - - - - - - - 117.500 0 99.875 0 17.625 8.575.121

EG1- s-a bifat ”NU” deoarece  solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal insotit de declaratie notariala prin care celalalt sot isi exprima  
consintamantul/acordul expres ca pe acel teren sa se realizeze investitia ce face obiectul cererii de finantare si ca se angajeaza sa nu tulbure sub nici o forma proiectului pe intreaga 
durata de valabilitate a contractului de finantare
EG2- s-a bifat ”NU” deoarece  resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune iar in cadrul bugetului indicativ nu se 
regasesc cheltuieli neeligibile necesare realizarii constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
EG3- s-a bifat ”NU” deoarece   conform precizarilor din Ghidul Solicitantului ”agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole 
sau ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură” iar solicitantul in calculul proiectiilor financiare nu a prevazut venituri realizate din activita
agricola.
EG5- s-a bifat ”NU” deoarece   in cadrul SF tipul investiţiei propuse prin proiect nu coincide cu cel avizat prin doc.15 Aviz MDRT.Totodata in Plan parter solicitantul a prevazut un spatiu 
nedenumit lasand la latitudinea expertilor utilitatea acestuia.
EG6- s-a bifat ”NU” deoarece   din informatiile prezentate in cadrul SF nu s-au prezentat informatii pentru a se realiza standardul propus, in conformitate cu normele de clasificare 
prevazute in Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr.1051/2011.
EG7- s-a bifat ”NU” deoarece  nu sunt indeplinete conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica a masuri.”agroturismul este o îmbinare a 
activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură” .In cadrul SF-
ului si a proiectiilor financiare nu  sunt prevazute venituri realizate din activitatea agricola.
EG11- s-a bifat ”NU” deoarece  suprafaţă aferenta investiţiei prezentata in SF nu coincide cu cea din Certificatul de urbanism.Nu s-a putut verifica suprafata aferenta investitiei din 
cadrul documentul de proprietate intrucat acesta nu a fost prezentat.
EG14- s-a bifat ”NU” deoarece  investitia prezentata in doc15. Aviz MDRT nu poate fi identificata ca fiind  investiţia propusă pin proiect. 
EG16- s-a bifat ”NU” deoarece  solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal insotit de declaratie notariala prin care celalalt sot isi exprima  
consintamantul/acordul expres ca pe acel teren sa se realizeze investitia ce face obiectul cererii de finantare si ca se angajeaza sa nu tulbure sub nici o forma proiectului pe intreaga 
durata de valabilitate a contractului de finantare.  La pct.1.2 s-a bifat ”NU” deoarece sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fonduril
externe nerambursabile nu este completata.
La pct.1.4 s-a bifat ”NU” deoarece punctul 14 din declaratia F nu este bifat.Pe parcursul verificarii proiectului s-a constatat necesitatea bifarii acestui punct.(pg.31 din SF). 

76 313 M 01 12 6 05 00087 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ   ÎN COMUNA 
ROŞIA, SAT ROŞIA, NR. 113A, 

JUDEŢUL BIHOR

CUTUŞ VLAD 
BOGDAN BIHOR Comuna/Oras 

ROSIA Sat ROSIA - - - - - - - - - - - 116.730 0 99.220 0 17.510 8.674.341

La pct.1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a corelat datele privind forma de organizare din doc.9.3( Angajament ) si Declaratia privind deschiderea punctului de lucru solicitate prin 
Fisa E38 . In Angajamentul privind forma de autorizare se angajeaza sa se autorizeze in Persoana fizica autorizata , iar in Declaratia privind punctul de lucru declara ca se va autoriza in 
I.I.  EG1- s-a bifat NU, deoarece ;
Doc.9.3- Forma de autorizare nu este corelata cu Declaratia privind deschiderea punctului de lucru
        - Angajamentul nu cuprinde precizarea ca va desfasura o activitate agricola (cerinta necesara in cazul investitiilor in agro- turism ).
EG2- s-a bifat NU , deoarece:
Din documentele prezentate in Raspunsul la Fisa E34 ,solicitantul nu respecta cerinta conform careia resedinta acestuia trebuie sa corespunda cu locatia/gospodaria in cadrul careia se 
infiinteaza viitoarea agropensiune.Nu se mentioneaza in Bugetul Indicativ cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului si nici nu se face referire in SF la 
nici un capitol despre locatia solicitantului.  EG1- s-a bifat NU, deoarece ;
Doc.9.3- Forma de autorizare nu este corelata cu Declaratia privind deschiderea punctului de lucru
        - Angajamentul nu cuprinde precizarea ca va desfasura o activitate agricola (cerinta necesara in cazul investitiilor in agro- turism ).
EG2- s-a bifat NU , deoarece:
Din documentele prezentate in Raspunsul la Fisa E34 ,solicitantul nu respecta cerinta conform careia resedinta acestuia trebuie sa corespunda cu locatia/gospodaria in cadrul careia se 
infiinteaza viitoarea agropensiune.Nu se mentioneaza in Bugetul Indicativ cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului si nici nu se face referire in SF la 
nici un capitol despre locatia solicitantului.
Bugetul Indicativ s-a bifat NU deoarece nu s-au completat in coloana Neeligibil cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului . 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

77 313 M 01 12 6 05 00097 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+M

BAN T. FLORIAN 
PFA BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

CIHEI
- - - - - - - - - - - 116.300 0 98.855 0 17.445 8.773.196

La Pct 1.2 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de atestare fiscala nr 77311/07.05.2012 emis de Directia Generala a Finantelor Publice a 
Municipiului Oradea nu are completata sectiunea C -informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile.In conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia Extrasului de carte funciara.
La Pct 1.7 si 1.8 nu s-a bifat deoarece  proiectul nu face obiectul verificarii conditiilor de eligibilitate.  Fisa de rezonabilitate a preturilor nu s-a intocmit deoarece la verificarea devizelor 
din SF s-au gasit date incorecte, insuficiente si contradictorii.  Fisa de rezonabilitate a preturilor nu s-a intocmit deoarece la verificarea devizelor din SF s-au gasit date incorecte, 
insuficiente si contradictorii.  Bugetul si Planul financiar  nu s-au intocmit deoarece la verificarea devizelor din SF s-au gasit date incorecte, insuficiente si contradictorii  fata de cele 
prezentate in bugetul din CF(cheltuieli neeligibile- camera de cazare familie solicitant-incluse in valoarea cheltuielilor eligibile;neincluderea cheltuielilor aferente bransamentelor de utilitati 
inclusiv put forat, a valorii drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995;valoarea exprimata  in Cap 3.8 si in 
devizul general din SF referitoare la dotarile investitiei nu corespunde cu cea din bugetul si devizele pe obiect din CF; devizele din SF nu sunt semnate de catre proiectantul care a dat 
"declaratia privind sursa preturilor".Planurile desenate aferente SF nu sunt semnate in cartusul indicator de persoanele care le-a intocmit.
  Proiectul este neeligibil intrucat nu respecta conditiile de eligibilitate Pct.1.2,criteriile de eligibilitate EG1, EG3, EG4,EG16.
- Pct 1.2  Certificatul de atestare fiscala nr 77311/07.05.2012 depus nu are completata sectiunea C -informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea 
fondurilor externe nerambursabile.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF 
cu exceptia Extrasului de carte funciara.
- EG1 solicitantul  nu a depus documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul de proprietate  asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 50/1991).Extrasul 
de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului afisate pe site www apdrp.ro.In conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.
-EG3 -solicitantul nu a completat corect indicatorii de viabilitate ai investitiei datele prezentate in anexa C4 referitoare la veniturile previzionate sunt nereale(ex. productia de porumb 
boabe cca 100 t/4.06 ha si 99000 buc de stiuleti porumb zaharat la 0,08 ha. Informatiile din SF referitoare la valoarea totala a investitiei(neincluderea cheltuielilor aferente 
bransamentelor de utilitati, a valorii drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1991)precum si cele din partea II 
Prognoze incasari si plati  sunt contradictorii cu cele prezentate in Anexele C4 si C5 si nu a putut fi intocmita Matricea de viabilitate.
-EG4 -solicitantul nu a prezentat Declaratia pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria "firme in dificultate" avand in vedere ca in conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului acesta este document obligatoriu pentru firmele care au o perioada de activitate mai mare de 2 ani fiscali iar solicitantul a avut activitate conform celor declarate in SF si 
Doc.9.2 si Doc.10.1 incepand cu data de 28.10.2009.
-EG16 -solicitantul nu a a depus document incheiat la notar care sa ateste dreptul real de proprietate  asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 
50/1991).Extrasul de Carte Funciara face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului afisate pe site www apdrp.ro doar pentru confirmarea si 
sustinerea documentelor de proprietate/folosinta.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele 
depuse prin CF cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.
Bugetul nu s-a putut intocmi deoarece la verificarea devizelor din SF s-au gasit date incorecte, insuficiente si contradictorii  fata de cele prezentate in bugetul din CF(cheltuieli neeligibile- 
camera de cazare familie solicitant-incluse in valoarea cheltuielilor eligibile;neincluderea cheltuielilor aferente bransamentelor de utilitati, a valorii drumului de acces la investitie,a valorii 
serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995;valoarea exprimata  in Cap 3.8 si in devizul general din SF referitoare la dotarile investitiei nu corespunde 
cu cea din bugetul si devizele pe obiect din CF; devizele din SF nu sunt semnate de catre proiectantul care a dat "declaratia privind sursa preturilor".Planurile desenate aferente SF nu 
sunt semnate in cartusul indicator de persoanele care le-a intocmit.
Nu au fost solicitate informatii suplimentare intrucat proiectul nu contine documente obligatorii conforme care se depun odata cu Cererea de Finantare (4.2,13.1 si 14 in concordanta cu 
Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului afisate pe site www apdrp.ro),solicitarea acestora in faza de evaluare nefiind permisa conform precizarilor Cap. 3.1.3 din Ghidului 
Solicitantului.   - EG1 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu respecta indeplinirea acestui criteriu intrucat nu a depus documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul de proprietate  asupra 
terenului pe care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 50/1991).Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul 
solicitantului afisate pe site www apdrp.ro.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse 
prin CF cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.
-EG3 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a completat corect indicatorii de viabilitate ai investitiei datele prezentate in anexa C4 referitoare la veniturile previzionate sunt nereale(ex. 
productia de porumb boabe cca 100 t/4.06 ha si 99000 buc de stiuleti porumb zaharat la 0,08 ha. Informatiile din SF referitoare la valoarea totala a investitiei(neincluderea cheltuielilor 
aferente bransamentelor de utilitati, a valorii drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995)precum si cele din 
partea II Prognoze incasari si plati  sunt contradictorii cu cele prezentate in Anexele C4 si C5 si nu a putut fi intocmita Matricea de viabilitate.
-EG4 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a prezentat Declaratia pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria "firme in dificultate" avand in vedere ca in conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului acesta este document obligatoriu pentru firmele care au o perioada de activitate mai mare de 2 ani fiscali iar solicitantul a avut activitate conform celor 
declarate in proiect: SF si Doc.9.2 si Doc.10.1 incepand cu data de 28.10.2009.
-EG6 s-a bifat cu "NU E CAZUL" deoarece  proiectul nu face obiectul verificarii criteriului de eligibilitate.
-EG16 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a a depus document incheiat la notar care sa ateste dreptul real de proprietate  asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei(Conf 
Legii 50/1991).Extrasul de Carte Funciara face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului afisate pe site www apdrp.ro doar pentru 
confirmarea si sustinerea documentelor de proprietate/folosinta.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in 
l f t d l d i CF ti E t l i d C t F i
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1.2. S-a bifat cu "nu" deoarece documentul 13.1 "Certificat de atestare fiscala" emis de DGFP Bihor nu are completata partea C. "Informatii privind eligibilitatea contribuabililor pentru 
accesarea fondurilor nerambursabile". 
1.4. S-a bifat cu nu deoarece nu se mai respecta punctele 2 si 3 din declaratia F in ceea ce priveste repsectarea conditiilor de eligibilitate respectiv corectitudinea informatiilor din 
proiect.
Pct. 1.7 si 1.8 nu fac obiectul evaluarii pentru acest tip de proiect.  1.2. S-a bifat cu "nu" deoarece documentul 13.1 "Certificat de atestare fiscala" emis de DGFP Bihor nu are completa
partea C. "Informatii privind eligibilitatea contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile". 
1.4. S-a bifat cu nu deoarece nu se mai respecta punctele 2 si 3 din declaratia F in ceea ce priveste repsectarea conditiilor de eligibilitate respectiv corectitudinea informatiilor din 
proiect.
Pct. 1.7 si 1.8 nu fac obiectul evaluarii pentru acest tip de proiect.  Avand in vedere ca in bugetul indicativ nu au fost cuprinse pe nicio componenta cheltuieli aferente organizarii de 
santier, cota ISC, cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (avand in vedere situatia de pe teren), dirigentiei de santier, etc. necesare pentru executarea lucrarilor de constructii cu 
respectarea legislatiei, consideram ca valoarea investitiei din bugetul indicativ nu este cea reala si nu se poate completa matricea de verificare a viabilitatii economice, indicatorii 
economici fiind afectati de aceasta valoare.
Preturile folosite pentru linia de dotari in cadrul devizelor/bugetului indicativ sunt mai mari decat in oferta prezentata. In plus, pentru aceasta linie, avand o valoare mai mare de 15.000 
euro trebuiau prezentate 3 oferte. 
5.1 Bugetul indicativ fiind incorect completat, atrage in incorectitudinea planului financiar.
5.2 Bugetul indicativ nu este corect, deci nu se poate calcula valoarea avansului.  Avand in vedere ca in bugetul indicativ nu au fost cuprinse pe nicio componenta cheltuieli aferente 
organizarii de santier, cota ISC, cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (avand in vedere situatia de pe teren), dirigentiei de santier, etc. necesare pentru executarea lucrarilor de 
constructii cu respectarea legislatiei, consideram ca valoarea investitiei din bugetul indicativ nu este cea reala si nu se poate completa matricea de verificare a viabilitatii economice, 
indicatorii economici fiind afectati de aceasta valoare.
Preturile folosite pentru linia de dotari in cadrul devizelor/bugetului indicativ sunt mai mari decat in oferta prezentata. In plus, pentru aceasta linie, avand o valoare mai mare de 15.000 
euro trebuiau prezentate 3 oferte. 
5.1 Bugetul indicativ fiind incorect completat, atrage in incorectitudinea planului financiar.
5.2 Bugetul indicativ nu este corect, deci nu se poate calcula valoarea avansului.  1. Verificarea eligibilitatii solicitantului: 

1.2. S-a bifat cu "nu" deoarece documentul 13.1 "Certificat de atestare fiscala" emis de DGFP Bihor nu are completata partea C. "Informatii privind eligibilitatea contribuabililor pentru 
accesarea fondurilor nerambursabile". 
1.4. S-a bifat cu nu deoarece nu se mai respecta punctele 2 si 3 din declaratia F in ceea ce priveste repsectarea conditiilor de eligibilitate respectiv corectitudinea informatiilor din 
proiect.
Pct. 1.7 si 1.8 nu fac obiectul evaluarii pentru acest tip de proiect.

2. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate:

S-a bifat cu "NU" la urmatoarele criterii: 
EG1 - Solicitantul nu a depus contract de vanzare-cumparare pentru terenul aferent investitiei, ci doar extrase de carte funciara, care conform informatiilor din interiorul acestora "sunt 
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii".  Din Extrasul de carte funciara nu se poate identifica daca este asigurata functionarea independenta a investitiei, sau daca exista 
clauze contractuale care ar putea impiedica realizarea investitiei.
EG3 - Avand in vedere ca in bugetul indicativ nu au fost cuprinse pe nicio componenta cheltuieli aferente organizarii de santier, cota ISC, cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (avand in 
vedere situatia de pe teren), dirigentiei de santier, etc. necesare pentru executarea lucrarilor de constructii cu respectarea legislatiei, consideram ca valoarea investitiei din bugetul 
indicativ nu este cea reala si nu se poate completa matricea de verificare a viabilitatii economice, indicatorii economici fiind afectati de aceasta valoare.
EG5 - Avizul MDRT este emis pentru o pensiune de pana la 3 margarete cu 3 camere. In studiul de fezabilitate, cap 2.4, pag. 30 se mentioneaza ca proiectul prevede realizarea unei 
pensiuni de 4 camere duble/ 8 locuri de cazare, din care o camera va fi a gazdei. In planurile anexate SF nu exista camera gazdei, ci doar 3 camere. Consideram informatiile privind tipul 
investitiei neclare si contradictorii.
EG7 - Informatiile din Avizul specific, referitoare la compartimentarea constructiva  propusă prin proiect, nu corespund cu cele prezentate in  Studiul de fezabilitate.
EG11 - Avand in vedere ca in cadrul evaluarii acestui criteriu se verifica si documentul 4.2 Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii, iar solicitantul nu a prezentat actul 
de proprietate, necunoscand cuprinsul acestuia (daca exista sau nu clauze care ar impiedica executarea proiectului, daca este atacabil sau nu,  daca suprafata de teren permite 
construirea pensiunii, etc)nu ne-am putut exprima in sensul conformitatii cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului.
EG14 - Avand in vedere neconcordantele din cadrul studiului de fezabilitate in ceea ce priveste structura constructiva (numarul de camere) nu se poate identifica daca avizul MDRT este 
pentru investitia propusa prin proiect. 
EG16 - Conform metodologiei de verificare, pentru acest criteriu (pentru ONG-uri / Micro-Intreprinderi / Persoane fizice), se verifică dacă, actul de proprietate sau contractul de 
concesiune asupra clădirii/ terenului care face obiectul cererii de finanţare, certifica dreptul de proprietate/concesiune asupra acesteia/acestuia/acestora.Dreptul real sau, după caz, 
d t l d ţă i i d i bil l f ă tit l l i d t l d bţi t i it l ii di t t ităţii t t t i ţi d t i d d fii ţ C f
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-La Pct 1.2 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de atestare fiscala nr 77310/07.05.2012 emis de Directia Generala a Finantelor Publice 
a Municipiului Oradea nu are completata sectiunea C -informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile.In conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia Extrasului de carte funciara.
 -La Pct 1.7 si 1.8 nu s-a bifat deoarece  proiectul nu face obiectul verificarii conditiilor de eligibilitate.
  -EG1 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu respecta indeplinirea acestui criteriu intrucat nu a depus documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul de proprietate  asupra terenului pe 
care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 50/1991).Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului 
afisate pe site www apdrp.ro.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu 
exceptia Extrasului de Carte Funciara.
 -EG3 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a completat corect indicatorii de viabilitate ai investitiei.Informatiile din SF referitoare la valoarea totala a investitiei(neincluderea cheltuielilor 
aferente  camerei Centralei Termice pe peleti  situata la demisol cf SF,bransamentelor de utilitati, a valorii drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de 
santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995) precum si cele din partea II Prognoze incasari si plati  sunt contradictorii cu cele prezentate in Anexele C si nu a putut fi intocmita 
Matricea de viabilitate.
-EG4 s-a bifat cu "NU E CAZUL"-solicitantul nu a prezentat Declaratia pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria "firme in dificultate" pentru ca  nu a avut activitate 
fiind infiintat la data de 21.02.2012. 
-EG5 si EG7 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a prezentat Avizul MDRT nr.656/03.05.2012 in concordanta cu informatiile prevazute in SF pag. 47 respectiv lipsa camera centrala termica  
cu combustibil solid - peleti situata la demisol( Structura constructiva  a pensiunii devenind D+P+M.
-EG9 s-a bifat cu "NU"- nu se respecta acest criteriu deoarece conform Metodologiei de evaluare Certificatul de urbanism depus prin proiect trebuie sa fie eliberat pentru realizarea 
investitiei  propuse prin SF(Certificatul de  urbanism nr.171/2427.04.2012 este emis pentru investitia " Construire pensiune agroturistica P+M" iar in SF la pg.47 se mentioneaza ca 
Centrala termica este situata la Demisol deci structura constructiva  a cladirii este D+P+M, iar pe Planurile desenate ale pensiunii la parter si mansarda nu apare identificat  spatiul 
necesar cu volum adecvat, prevazut cu ferestre  care sa asigure conf legii functionare centralei termice. 
-EG10 s-a bifat cu "NU"-nu se respecta acest criteriu deoarece documentelle depuse prin proiect respectiv Certificatul de urbanism si Avizul OAR nu sunt emise pentru investitia vizata 
de proiect(au regim P+M  iar din analiza SF rezulta  alta structura constructiva  respectiv D+P+M).
-EG11 s-a bifat cu "NU"-Pentru indeplinirea acestui criteriu se verifica documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul real de proprietate asupra terenului.Prin proiect nu a fost dep
document in conformitate cu Metodologia de evaluare. 
-EG14 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a a depus Avizele si acordurile necesare pentru tipul de investitie propus prin SF.Acestea sunt depuse pentru investitie  cu structura constructiva 
P+M si nu pentru D+P+M cu Centrala Termica la Demisol.
-EG15 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a a depus Documentul pentru mediu respectiv Clasarea Notificarii necesar pentru tipul de investitie propus prin SF.Acesta este depus pentru 
investitie  cu structura constructiva P+M si nu pentru D+P+M cu Centrala Termica la Demisol.
-EG16 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a a depus document incheiat la notar care sa ateste dreptul real de proprietate  asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei(Conf 
Legii 50/1991).Extrasul de Carte Funciara face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului afisate pe site www apdrp.ro doar pentru 
confirmarea si sustinerea documentelor de proprietate/folosinta.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in 
plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.
  Fisa de rezonabilitate a preturilor nu s-a intocmit deoarece la verificarea devizelor din SF s-au gasit date incorecte, insuficiente si contradictorii.  Bugetul si Planul financiar  nu s-au 
intocmit deoarece la verificarea devizelor din SF s-au gasit date incorecte, insuficiente si contradictorii  fata de cele prezentate in bugetul din CF(cheltuieli neeligibile- camera de cazare 
familie solicitant-incluse in valoarea cheltuielilor eligibile; neincluderea cheltuielilor aferente camerei centralei termice- demisol, a bransamentelor de utilitati inclusiv put forat, a valorii 
drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995;valoarea exprimata  in Cap 3.8 si in devizul general din SF 
referitoare la dotarile investitiei nu corespunde cu cea din bugetul si devizele pe obiect din CF; devizele din SF nu sunt semnate de catre proiectantul care a dat "declaratia privind sursa 
preturilor".Planurile desenate aferente SF nu sunt semnate in cartusul indicator de persoanele care le-a intocmit.  Proiectul este neeligibil intrucat nu respecta conditiile de eligibilitate 
Pct.1.2,criteriile de eligibilitate EG1, EG3, EG5,EG6,EG&amp;,EG9,EG10,EG11,EG14,EG16. 
- Pct 1.2  Certificatul de atestare fiscala nr 77310/07.05.2012 depus nu are completata sectiunea C -informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea 
fondurilor externe nerambursabile.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF 
cu exceptia Extrasului de carte funciara.
-EG1 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu respecta indeplinirea acestui criteriu intrucat nu a depus documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul de proprietate  asupra terenului pe care 
se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 50/1991).Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului afisate pe 
site www apdrp.ro.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia 
Extrasului de Carte Funciara.
 -EG3 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a completat corect indicatorii de viabilitate ai investitiei datele prezentate in anexa C4 referitoare la veniturile previzionate sunt nereale. Informatiile 
din SF referitoare la valoarea totala a investitiei(neincluderea cheltuielilor aferente  camerei Centralei Termice pe peleti  situata la demisol cf SF,bransamentelor de utilitati, a valorii 
drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995) precum si cele din partea II Prognoze incasari si plati  sunt 
contradictorii cu cele prezentate in Anexele C si nu a putut fi intocmita Matricea de viabilitate.
EG4 bif t "NU E CAZUL" li it t l t t D l ti i d i i l i d i t i "fi i difi lt t " t t ti it
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Intrucat proiectul este neeligibil, toate valorile din Bugetul indicativ au fost anulate, de asemenea si cele din planul financiar, in conditiile in care ajutorul nerambursabil nu va fi acordat iar 
posibila realizare a investitiei din fonduri proprii solicitantului va fi optionala si va cadea exclusiv in sarcina acestuia.  Intrucat proiectul este neeligibil, toate valorile din Bugetul indicativ au 
fost anulate, de asemenea si cele din planul financiar, in conditiile in care ajutorul nerambursabil nu va fi acordat iar posibila realizare a investitiei din fonduri proprii solicitantului va fi 
optionala si va cadea exclusiv in sarcina acestuia.  Criterii de eligibilitate neindeplinite: 
Punctul 1.2.Doc 13.1 Certificatul de atestare fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice Oradea, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat 
al statului nu are completata sectiunea  C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, in cadrul rubricii find facuta 
mentiunea „Nu s-a solicitat completarea sectiunii C”. Conform Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii pe masura 313, 
versiunea 06, “Certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor 
externe nerambursabile, pct.a): diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau egala cu 0 (zero) 
(cap. A ≤ cap. B);  Dacă in urma verificării documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează 
poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observatii iar cererea de finanţare va fi declarata neeligibila.  C onform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot c
documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.
EG 1, EG 11 si EG 16  La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2  document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se 
va construi investitia. Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului ca documente de proprietate sau de 
folosinta asupra imobilelor: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia.  Nu s-a solicitat depunerea documentului 
deoarece, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului 
de Carte Funciara.  
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 respectiv care 
cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile. Nu sunt prevazute cheltuieli cu retelele de utilitati in cadrul Studiului de Fezabilitate si la linia 2 din Bugetul Indicativ.
Nu este evidentiat pe planse spatiul care va fi ocupat de solicitant si nu este trecut in categoria cheltuielilor neeligibile. Nu este prezentata plansa in care sa se evidentieze investitia in 
energie regenerabila. 
EG 2. Solicitantul declara in Doc. 23, Angajamentul pe propria raspundere ca va locui in aceeasi locatie in care se va implementa proiectul. In cadrul Bugetului Indicativ si Studiului de 
Fezabilitate nu sunt prevazute cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului. 
EG3 Nu a fost descris modul in care s-a previzionat numarul de turisti, capacitatea de cazare, tarifele ce vor fi utilizate in acord  cu datele investitionale propuse, in accord cu potentialul 
zonei, in acord cu concurenta din zona in domeniul turismului.  Intrucat nu se cunoaste implicatia nefinantarii investitiei din fonduri nerambursabile asupra viabilitatii proiectului, nu s-a mai 
completat matricea de viabilitate.   
EG5 si EG 7: In cadrul Studiului de Fezabilitate nu se demonstreaza faptul ca agropensiunea va respecta Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a 
licenţelor şi brevetelor de turism, anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011. Astfel pentru construirea unei agropensiuni de 1 margareta, in cadrul 
Studiului de Fezabilitate nu este demonstrat  cum vor fi indeplinite criteriile obligatorii (nu au fost identificate cheltuielie privind insemnele distinctive, lenjerie, vase de bucatarie, etc), si 
care sunt cele 5 servicii suplimentare  asigurate. Studiul de Fezabilitate vizeaza o agropensiune de trei margarete, iar Doc. 15 Avizul de la MDRT este emis pentru trei margarete. 
Conform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului 
de Carte Funciara.
  Criterii de eligibilitate neindeplinite: 
Punctul 1.2.Doc 13.1 Certificatul de atestare fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice Oradea, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat 
al statului nu are completata sectiunea  C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, in cadrul rubricii find facuta 
mentiunea „Nu s-a solicitat completarea sectiunii C”. Conform Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii pe masura 313, 
versiunea 06, “Certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor 
externe nerambursabile, pct.a): diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau egala cu 0 (zero) 
(cap. A ≤ cap. B);  Dacă in urma verificării documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează 
poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observatii iar cererea de finanţare va fi declarata neeligibila.  C onform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot c
documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.
EG 1, EG 11 si EG 16  La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2  document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se 
va construi investitia. Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului ca documente de proprietate sau de 
folosinta asupra imobilelor: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia.  Nu s-a solicitat depunerea documentului 
deoarece, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului 
de Carte Funciara.  
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 
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81 313 M 01 12 6 05 00124 2012 5 16

SCHIMBARE DESTINATIE 
LOCUINTA PARTER IN PENSIUNE 
AGROTURISTICA DS.+P.+M.(1E) 

PRIN EXTINDERE SI MANSARDARE

ILE IOANA-DIANA BIHOR
Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 

TARCAIA
- - - - - - - - - - - 117.500 0 99.875 0 17.625 9.170.928

EG1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
- In cadrul acestiu criteriu de eligibilitate se verifica existenta documentului 4.2. Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii si asupra terenului,
Conform metodologiei de verificare a eligibilitatii, dacă proiectul prevede realizarea unei construcţii definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de 
mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia. 
-Solicitantul nu a prezentat in cadrul Cererii de finantare niciunul din documentele care sa certifice dreptul real principal in concordanta cu precizarile legii 50/1991  asupra suprafetei 
juridice ce face obiectul proiectului.(Solicitantul a prezentat pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului extras de carte funciara,document care conform procedurii se poate ce
de catre expertul evaluator numai in caz de suspiciune, pentru documentele care atestă dreptul de proprietate). Extrasul de carte funciara  nu reprezinta document de proprietate in 
raport cu prevederile ghidului solicitantului, deoarece nu se revad conditiile de obtinere a suprafetei juridice, perioada de valabilitate, daca este document final si nici clauzele ce trebuie 
respectate, dupa caz. 
Asa cum se poate observa, lipsa documentului 4.2 din structura cererii de finantare depusa de solicitant, atragea initial neconformitatea proiectului iar la momentul analizei eligibilitatii, 
proiectul devine neeligibil neexistand procedural posibilitatea solicitarii documentului prin intermediul formularului E3.4.
EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
In conformitate cu precizarile ghidului solicitantului, in Anexa 2, la punctul 2.4 se precizeaza ca: Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investiţii în 
infrastructura de primire turistică; investiţii în activităţi recreaţionale; dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiţii în infrastructura la scară mică 
precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta)  
 In cazul proiectelor  care combina actiuni din componentele a, b, c, sau d,se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect pentru fiecare componenta.
 În cazul investiţiilor în agro-turism se va descrie succint activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului, ” Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei 
gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea parţială a hranei din 
produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turistului în activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu 
efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială”.
In cadrul studiului de fezabilitate solicitantul nu face nicio referire la activitatea agricola desfasurata, activitatea prestata de catre solicitant in cadrul fermei agricole, modul in care vor fi 
imbinate cele doua activitati propuse, felul in care se va asigura o parte din hrana turistilor din produsele obtinute in propria gospodarie. 
Un alt puct de referinta este faptul ca solicitantul a depus documentul 23 - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in 
care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta). Asa cum prevede ghidul solicitantului si manualul de verificare a criteriilor de eligibilitate, in 
cazul in care resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune se verifica existenta doc. 23 si mentionarea in bugetul 
indicativ a cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
In cadrul proiectului a fost depus documentul 23, insa nu au fost prevazute in cadrul bugetului indicativ cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului, nu s-
au facut mentiuni legate de domiciliul viitor al solicitantului, nu se respecta cerinta. 
Avand in vedere cele sus mentionate, rezulta ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;
Ipotezele economico-financiare au fost construite pe baza existentei a 3 camere disponibile cazarii turistilor (6 turisti), venituri realizate din cazarea turistilor.
In cadrul proiectului nu a fost descris modul in care s-au calculat veniturile, fiind imposibil de evaluat modul in care au fost stabilite valorile prezentate in anexele C1- C5, datele oferite 
sunt neconcludente in raport cu descrierile facute in cadrul studiului de fezabilitate. 
1. Desi prin proiect rezulta ca solicitantul va domicilia in locul in care se va finaliza investitia situartie in care, din cele 3 camere, una ar fi servit drept domiciliu pentru solicitant, in calculul 
veniturilor s-a luat in considerare numarul de 3 camere. Luand in considerare acest aspect, calculul veniturilor din cazare ar fi trebuit facut pentru un numar maxim de 2 camere. Reiese 
ca s-a facut un calcul al veniturilor din cazare fara a tine cont de toate elementele specifice criteriilor de eligibilitate EG2 si EG3, calculul nefiind conform cu realitatea. 
2. Desi activitatea agricola trebuie sa existe si sa fie desfasurata in cadrul exploatatiei proprii, nu au fost prevazute venituri din aceasta activitate, in anexele C1-C4, nu au fost 
evidentiate veniturile din activitatea agricola si nici cheltuielile aferente acestora. 
3. In cadrul studiului de fezabilitate (pct. 2.4), sunt prezentate informatii contradictorii legate de activitatea agricola si produsele obtinute, astfel, se mentioneaza detinerea de catre 
solicitant a 0,9 ha livezi (se poate subintelege ca activitatea agricola desfasurata este cea de pomicultura) iar asigurarea partiala a hranei turistilor se va face cu legume si cartofi 
obtinuti in ferma proprie. Nu a fost descrisa activitatea agricola si produsele obtinute, nu exista mentiuni legate de venituri din agricultura si nu reiese cum sunt completate veniturile din 
activitatea de baza, agricultura, cu cele din agro-turism. 
Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente 
activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
Informatiile/valorile prezentate in cadrul anexelor financiare C, nu sunt sustinute de argumente obiective in concordanta cu profilul activitatii, cu notiunea de agro-turism, nu este prezentat 
scenariul veniturilor si cel al cheltuielilor, nu este descrisa activitatea de productie in cadrul fermei/gospodariei. 
Toate aceste elemente duc la ipoteza luarii in calcul a unor valori artificiale (fara sustinere in realitatea), astfel incat, valorile din Anexa C5 sa se incadreze in limitele impuse prin ghidul 
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82 313 M 01 12 6 05 00111 2012 5 16 INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA 
IN LOC. CIUMEGHIU

SC 
AGROCONSTRUCT 

CRISANA SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
CIUMEGHIU Sat 

CIUMEGHIU
- - - - - - - - - - - 390.129 0 195.064 0 195.065 9.365.992

1.1. - S-a bifat cu "nu" deoarece pentru Doc. 2 - fiind o firma infiintata in anul 1992 - nu s-au depus in proiect situatiile financiare n, n-1 si n-2. Doc. 10.2 - Declaraţia privind încadrarea 
întreprinderii în categoria microintreprinderilor nu este insusita (semnata) de persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea.
1.2. - Doc. 13.1 - Certificat de atestare fiscala - nu are completata partea C. "Informatii privind verificarea eligibilitatii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile."
1.4. - S-a bifat cu "nu" deoarece nu se mai respecta punctele 2 si 3 din declaratia F in ceea ce priveste respectarea conditiilor de eligibilitate respectiv corectitudinea informatiilor din 
proiect.
Pct. 1.7 si 1.8 nu fac obiectul evaluarii pentru acest tip de proiect.  1.1. - S-a bifat cu "nu" deoarece pentru Doc. 2 - fiind o firma infiintata in anul 1992 - nu s-au depus in proiect situatiile 
financiare n, n-1 si n-2. Doc. 10.2 - Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor nu este insusita (semnata) de persoana imputernicita sa reprezinte 
intreprinderea.
1.2. - Doc. 13.1 - Certificat de atestare fiscala - nu are completata partea C. "Informatii privind verificarea eligibilitatii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile."
1.4. - S-a bifat cu "nu" deoarece nu se mai respecta punctele 2 si 3 din declaratia F in ceea ce priveste respectarea conditiilor de eligibilitate respectiv corectitudinea informatiilor din 
proiect.
Pct. 1.7 si 1.8 nu fac obiectul evaluarii pentru acest tip de proiect.  EG1 - Solicitantul nu a depus contract de vanzare-cumparare pentru terenul aferent investitiei, ci doar extrase de carte 
funciara, care conform informatiilor din interiorul acestora "sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii".  Din Extrasul de carte funciara nu se poate identifica daca este 
asigurata functionarea independenta a investitiei, sau daca exista clauze contractuale care ar putea impiedica realizarea investitiei.
EG3 - In devize si bugetul indicativ nu este prevazuta valoarea montajului aferent utilajelor cu montaj. Nu au fost depuse oferte sau extras din baza de date cu preturi de referinta pentru 
linia de utilaje si echipamente (44.527 euro) si pentru dotari (39.412 euro) si nefiind distinct evidentiate nu se poate consulta baza de date cu preturi de referinta. Nu se poate identifica 
ce dotari se vor achizitiona in valoare de 39.412 euro, si nici nu sunt incluse in vreun deviz pe obiect pentru a justifica necesitatea acestei achizitii. Devizele din studiul de fezabilitate d
ar fi trebuit sa aiba valorile in mii lei/mii euro nu sunt completate corespunzator. Toate aceste probleme afecteaza valoarea totala a proiectului si implicit indicatorii economici. Nu se 
poate completa matricea de verificare a viabilitatii economice, informatiile din studiul de fezabilitate fiind neclare.
EG4 - Nu au fost depuse situatiile financiare n, n-1 si n-2 pentru a putea identifica daca firma se afla in dificultate. Doc. 14 - Declaratia pe propria reaspundere cu privire la neincadrarea 
in categoria "firme in dificultate" nu este completata cu datele din situatiile financiare pentru ultimii 3 ani fiscali.
EG5 - Functiunile si conditiile specificate in avizul MDRT nr. 2000/15.05.2012 nu corespund cu cele din cadrul studiului de fezabilitate - planuri - in ceea ce priveste compartimentare, 
numarul de camere, functiunile camerelor. In planuri exista 2 spatii nefolosite (denumite pod) cu suprafete de 70.5 mp respectiv 11.3 mp in care se vor monta podele din lemn, fara a 
avea vreo functionalitate si fara a fi cuprinse in avizul MDRT. Din planuri lipsesc 2 apartamente cu grupuri sanitare proprii care apar in avizul MDRT. In SF sunt schitate doar 8 camere 
din care una cu 4 locuri (4 paturi).
EG6 - Informatiile din Avizul specific MDRT referitoare la compartimentarea contructiva propusă prin proiect, nu corespunde cu cele prezentate in  Studiul de fezabilitate. Din descrierile 
din cadrul SF referitoare la nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse nu se poate identifica daca ating standardul de calitate de minim 3 flori /stele conform legislaţiei in vigoare 
deoarece nu sunt detaliate dotarile camerelor si serviciile ce vor fi oferite turistilor.
EG9 - Nu se poate identifica daca investitia pentru care este emis certificatul de urbanism este in locatia prevazuta in Studiul de fezabilitate, deoarece la regimul juridic al terenului, 
dreptul de proprietate este specificat faptul ca "terenul afectat de lucrarile ce fac obiectul cererii este proprietatea SC TRAVISTUR SRL", solicitantul nostru fiind SC 
AGROCONSTRUCT CRISANA SRL. Nu exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie respectă prevederile PUG.
EG11 - Avand in vedere ca in cadrul evaluarii acestui criteriu se verifica si documentul 4.2 Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii, iar solicitantul nu a prezentat actul 
de proprietate, necunoscand cuprinsul acestuia (daca exista sau nu clauze care ar impiedica executarea proiectului, daca este atacabil sau nu,  daca suprafata de teren permite 
realizarea investitiei, etc) nu ne-am putut exprima in sensul conformitatii cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului. Suprafaţa aferenta investiţiei prezentata in 
SF/documente de proprietate ale terenului nu coincide cu cea din Certificatul de urbanism, fiind specificat faptul ca "terenul afectat de lucrarile ce fac obiectul cererii este proprietatea 
SC TRAVISTUR SRL".
EG14 - Avand in vedere neconcordantele din cadrul studiului de fezabilitate in ceea ce priveste structura constructiva  nu se poate identifica daca avizul MDRT este pentru investitia 
propusa prin proiect. In Notificarea  eliberata de DSVSA nu este vizat obiectivul propus prin proiect conform cod CAEN 5520, activitatea reglementata fiind "receptia produselor de 
origine animala si non-animala, depozitarea, prepararea si servirea in incinta localului a preparatelor si semipreparatelor culinare". Solicitantul nu a prevazut in proiect codul CAEN 561
Restaurant, nu a prevazut venituri din aceasta activitate, nu este descrisa in SF. De asemenea, in SF la pag. 25 este mentionat ca solicitantul va desfasura la locul investitiei si 
activitatea cu codul CAEN 5590, activitate neeligibila prin Masura 313.
EG16 - Conform metodologiei de verificare, pentru acest criteriu se verifică dacă, actul de proprietate sau contractul de concesiune asupra clădirii/ terenului care face obiectul cererii de 
finanţare, certifica dreptul de proprietate/concesiune asupra acesteia/acestuia/acestora.Dreptul real sau, după caz, dreptul de creanţă privind imobilul, care conferă titularului dreptul de
obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire sau de desfiinţare. Conform anexei 2 la Legea 50/1991, dovada dreptului asupra imobilului se face prin 
actul, denumit titlu, prin care se atestă dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificatul de moştenitor, actul administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Solicitantul nu a prezentat actul de proprietate asupra terenului pe care se 
doreste realizarea investitiei. Exista neconcordante intre mentiunile din studiul de fezabilitate, documentele pentru  teren si certificat de urbanism, referitoare la terenul pe care se va 
amplasa investiţia (Regim juridic - dreptul de proprietate - este specificat faptul ca "terenul afectat de lucrarile ce fac obiectul cererii este proprietatea SC TRAVISTUR SRL").

In devize si bugetul indicativ nu este prevazuta valoarea montajului aferent utilajelor cu montaj. Nu au fost depuse oferte sau extras din baza de date cu preturi de referinta pentru linia de 
til j i hi t (44 527 ) i t d t i (39 412 ) i fii d di ti t id ti t t lt b d d t t i d f i t N t id tifi d t

Page 21 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

83 313 M 01 12 6 05 00106 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P

OLCEAN RAMONA 
GEORGETA PFA BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

CIHEI
- - - - - - - - - - - 116.540 0 99.059 0 17.481 9.465.051

Criterii de eligibilitate neindeplinite: Doc 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice Oradea, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre 
bugetul general consolidat al statului nu are completata sectiunea  C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, in 
cadrul rubricii find facuta mentiunea „Nu s-a solicitat completarea sectiunii C”. Conform Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de 
investiţii pe masura 313, versiunea 06, “Certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru 
accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau 
egala cu 0 (zero) (cap. A ≤ cap. B);  Dacă in urma verificării documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează 
NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observatii iar cererea de finanţare va fi declarata neeligibila.  C
onform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de 
Carte Funciara.  Criterii de eligibilitate neindeplinite: Doc 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice Oradea, pentru obligatiile fiscale si sociale 
de plata catre bugetul general consolidat al statului nu are completata sectiunea  C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe 
nerambursabile, in cadrul rubricii find facuta mentiunea „Nu s-a solicitat completarea sectiunii C”. Conform Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare 
pentru proiecte de investiţii pe masura 313, versiunea 06, “Certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii 
persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B 
trebuie sa fie mai mica sau egala cu 0 (zero) (cap. A ≤ cap. B);  Dacă in urma verificării documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifează pătratul cu DA. În caz 
contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observatii iar cererea de finanţare va fi declarata neeligibila.  C
onform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de 
Carte Funciara.
La punctele 1.7 si 1.8 nu este cazul.  Criterii de eligibilitate neindeplinite: 
EG 1, EG 11 si EG 16  La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2  document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se 
va construi investitia si asupra cladirii in subsolul careia se vor face lucrari de finisare. Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare 
sau in Ghidul Solicitantului ca documente de proprietate sau de folosinta asupra imobilelor: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-
cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe 
care se va realiza investiţia.  Nu s-a solicitat depunerea documentului deoarece, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus 
fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funciara. 
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 respectiv care 
cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile. Nu este evidentiat pe planse spatiul care va fi ocupat de solicitant si nu este trecut in categoria cheltuielilor neeligibile. Nu este prezentata 
plansa in care sa se evidentieze investitia in energie regenerabila.
EG 2. Solicitantul declara in Doc. 23, Angajamentul pe propria raspundere ca va locui in aceeasi locatie in care se va implementa proiectul. In cadrul Bugetului Indicativ si Studiului de 
Fezabilitate nu sunt prevazute cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
EG3 Nu a fost descris modul in care s-a previzionat numarul de turisti, capacitatea de cazare, tarifele ce vor fi utilizate in accord  cu datele investitionale propuse, in accord cu potentialul 
zonei, in accord cu concurenta din zona in domeniul turismului. 
Intrucat nu se cunoaste implicatia nefinantarii investitiei din fonduri nerambursabile asupra viabilitatii proiectului, nu s-a mai completat matricea de viabilitate.  
EG5 si EG 7: In cadrul Studiului de Fezabilitate nu se demonstreaza faptul ca agropensiunea va respecta Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a 
licenţelor şi brevetelor de turism, anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011. Astfel pentru construirea unei agropensiuni de 1 margareta, in cadrul 
Studiului de Fezabilitate nu este demonstrat  cum vor fi indeplinite criteriile obligatorii (nu au fost identificate cheltuielie privind insemnele distinctive, lenjerie, vase de bucatarie, etc), si 
care sunt cele 5 servicii suplimentare  asigurate.
Studiul de Fezabuilitate vizeaza o agropensiune de o margareta, iar Doc. 15 Avizul de la MDRT este emis pentru trei margarete.
Conform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului 
de Carte Funciara.  Criterii de eligibilitate neindeplinite: 
EG 1, EG 11 si EG 16  La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2  document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se 
va construi investitia si asupra cladirii in subsolul careia se vor face lucrari de finisare. Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare 
sau in Ghidul Solicitantului ca documente de proprietate sau de folosinta asupra imobilelor: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-
cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe 
care se va realiza investiţia.  Nu s-a solicitat depunerea documentului deoarece, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus 
fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funciara. 
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 respectiv care 
cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile. Nu este evidentiat pe planse spatiul care va fi ocupat de solicitant si nu este trecut in categoria cheltuielilor neeligibile. Nu este prezentata 
plansa in care sa se evidentieze investitia in energie regenerabila.
EG 2 S li it t l d l i D 23 A j t l i d l i i i l ti i i l t i t l I d l B t l i I di ti i St di l

84 313 M 01 12 6 05 00103 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+M

OLCEAN ANA 
MARIA PFA BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

CIHEI
- - - - - - - - - - - 116.440 0 98.974 0 17.466 9.564.025

-La Pct 1.2 -solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de atestare fiscala nr 77312/08.05.2012 emis de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului 
Oradea nu are completata sectiunea C -informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile.In conformitate cu prevederile 
Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia Extrasului de carte funciara. 
-La Pct 1.4 - Intrucat solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate si criteriile de eligibilitate  nu mai respecta cele declarate in Formularul "Declaratia F" -Pct.2,3.
  -La Pct 1.2 -solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de atestare fiscala nr 77312/08.05.2012 emis de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului 
Oradea nu are completata sectiunea C -informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile.In conformitate cu prevederile 
Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia Extrasului de carte funciara. 
-La Pct 1.4 - Intrucat solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate si criteriile de eligibilitate  nu mai respecta cele declarate in Formularul "Declaratia F" -Pct.2,3.
  -EG1 -solicitantul nu respecta indeplinirea acestui criteriu intrucat nu a depus documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul real si neingradit de proprietate  asupra terenului pe 
care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 50/1991).Extrasele de Carte Funciara nu fac parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului 
afisate pe site www apdrp.ro.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu 
exceptia Extrasului de Carte Funciara.Totodata  exista neclaritati si neconcordante  referitoare la situatia juridica a terenului supus investitiei deoarece in Extrasele CF 
nr.55168,55169,55170  terenul este arabil intravilan impartit in 3 parcele x 0.5 ha in total 1,5 ha care nu sunt alipite iar in Copia din Registrul agricol terenul este inscris in baza acelorasi 
extrase si incadrat ca arabil -1,5 ha in extravilan din care 0,5 ha cultivat cu legume(acesta din urma inclus in suprafata aferenta construirii pensiunii dar nelocalizat in planul general in 
SF).Acest fapt duce la suspiciuni ca in acest caz constructia propusa prin proiect poate avea interdictii de executie pe  suprafata de teren mentionata.
 -EG3-solicitantul nu a completat corect indicatorii de viabilitate ai investitiei. Informatiile din SF referitoare la valoarea totala a investitiei(neincluderea cheltuielilor aferente camerei 
Centralei Termice pe peleti situata la demisol cf SF pg 46,a sumelor neeligibile aferente camerei gazdei avand in vedere ca va locui la adresa investitiei iar pe amplasamentul acesteia 
nu se afla alta cladire independenta, a bransamentelor de utilitati(Energia electrica se afla la cca 200 m de investitie),a putului forat si a rezervorului vidanjabil , a valorii drumului de ac
la investitie, a valorii serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995) in devize precum si cele din partea II Prognoze incasari si plati sunt contradictorii cu 
cele prezentate in Anexele C si nu a putut fi intocmita Matricea de viabilitate.
 -EG5 si EG7 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a prezentat Avizul MDRT nr.657/03.05.2012 in concordanta cu informatiile prevazute in SF pag. 46 referitoare la compartimentare 
respectiv lipsa camera centrala termica  cu combustibil solid - peleti situata la demisol (Structura constructiva  a pensiunii devenind D+P+M).
 -EG9 s-a bifat cu "NU"- nu se respecta acest criteriu deoarece conform Metodologiei de evaluare Certificatul de urbanism depus prin proiect trebuie sa fie eliberat pentru realizarea 
investitiei  propuse prin SF(Certificatul de  urbanism nr.172/27.04.2012 este emis pentru investitia " Construire pensiune agroturistica P+M" iar in SF la pg.46 se mentioneaza ca 
Centrala termica este situata la Demisol deci structura constructiva  a cladirii este D+P+M, iar pe Planurile desenate ale pensiunii la parter si mansarda nu apare identificat spatiul 
necesar cu volum adecvat, prevazut cu cos de evacuare si ferestre care sa asigure conf legii functionarea centralei termice.Totodata suprafata de teren aferenta constructiei si pentru 
care s-au calculat indicatorii POT si CUT are in componenta si teren agricol (cf Extras  Registru Agricol Com Sinmartin) respectiv gradina de legume descrisa in SF, teren neidentificat 
pe planurile desenate.
  -EG10 -nu se respecta acest criteriu deoarece documentelle depuse prin proiect respectiv Certificatul de urbanism si Avizul OAR nu sunt emise pentru investitia vizata de proiect(au 
regim P+M  iar din analiza SF rezulta  alta structura constructiva  respectiv D+P+M).
 -EG11 -Pentru indeplinirea acestui criteriu se verifica documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul real de proprietate asupra terenului.Prin proiect nu a fost depus document in 
conformitate cu Metodologia de evaluare. 
 -EG14-solicitantul nu a a depus Avizele si acordurile necesare pentru tipul de investitie propus prin SF.Acestea sunt depuse pentru investitie  cu structura constructiva P+M si nu pentru 
D+P+M cu Centrala Termica la Demisol.
 -EG15 -solicitantul nu a a depus Documentul pentru mediu respectiv Clasarea Notificarii necesar pentru tipul de investitie propus prin SF.Acesta este depus pentru investitie  cu 
structura constructiva P+M si nu pentru D+P+M cu Centrala Termica la Demisol.
 -EG16-solicitantul nu a a depus document incheiat la notar care sa ateste dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 
50/1991).Extrasul de Carte Funciara  face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului afisate pe site www apdrp.ro doar pentru confirmarea si 
sustinerea documentelor de proprietate/folosinta.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului si nu ca document de proprietate. in procesul de evaluare  nu se pot cere 
documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.
  -EG1 -solicitantul nu respecta indeplinirea acestui criteriu intrucat nu a depus documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul real si neingradit de proprietate  asupra terenului pe 
care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 50/1991).Extrasele de Carte Funciara nu fac parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului 
afisate pe site www apdrp.ro.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu 
exceptia Extrasului de Carte Funciara.Totodata  exista neclaritati si neconcordante  referitoare la situatia juridica a terenului supus investitiei deoarece in Extrasele CF 
nr.55168,55169,55170  terenul este arabil intravilan impartit in 3 parcele x 0.5 ha in total 1,5 ha care nu sunt alipite iar in Copia din Registrul agricol terenul este inscris in baza acelorasi 
extrase si incadrat ca arabil -1,5 ha in extravilan din care 0,5 ha cultivat cu legume(acesta din urma inclus in suprafata aferenta construirii pensiunii dar nelocalizat in planul general in 
SF).Acest fapt duce la suspiciuni ca in acest caz constructia propusa prin proiect poate avea interdictii de executie pe  suprafata de teren mentionata.
 -EG3-solicitantul nu a completat corect indicatorii de viabilitate ai investitiei. Informatiile din SF referitoare la valoarea totala a investitiei(neincluderea cheltuielilor aferente camerei 
Centralei Termice pe peleti situata la demisol cf SF pg 46,a sumelor neeligibile aferente camerei gazdei avand in vedere ca va locui la adresa investitiei iar pe amplasamentul acesteia 
nu se afla alta cladire independenta, a bransamentelor de utilitati(Energia electrica se afla la cca 200 m de investitie),a putului forat si a rezervorului vidanjabil , a valorii drumului de ac
l i titi l ii i iil d di i ti d ti ifi i t t ISC f l ii 10/1995) i d i i l di t II P i i i l ti t t di t ii

85 313 M 01 12 6 05 00118 2012 5 16 PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU 6 
CAMERE

SIMON ANDREI 
NICOLAE 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

BIHOR Comuna/Oras BULZ 
Sat REMETI - - - - - - - - - - - 117.085 0 99.870 0 17.215 9.663.895

La punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece:
Pentru constructiile definitive, solicitantul TREBUIE SA PREZINTE DOCUMENTE CARE SA CERTIFICE DREPTUL REAL PRINCIPAL (DREPT DE PROPRIETATE, UZ, UZUFRUCT, 
SUPERFICIE, SERVITUTE) dobandit prin: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, DE SCHIMB, DE DONATIE, CONTRACT DE SUPERFICIE, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, 
ACT ADMINISTRATIV DE RESTITUIRE, HOTARARE JUDECATOREASCA/CONTRACT DE CONCESIUNE, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata si completata, asupra 
terenului pe care urmeaza a se realiza investitia. Solicitantul a prezentat pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un CONTRACT DE COMODAT, a carui durata este de 30 
de ani. In baza acestui contract de comodat se pot 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.
La punctul 1.7 si 1.8 s-a bifat NU  deoarece proiectul prevede investitii in AGROTURISM - PENSIUNE AGROTURISTICA CU 6 CAMERE.

  La criteriul de eligibilitate EG16 - " Beneficiarul 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" s-a bifat NU deoarece
Pentru constructiile definitive, solicitantul TREBUIE SA  PREZINTE DOCUMENTE CARE SA CERTIFICE DREPTUL REAL PRINCIPAL (DREPT DE PROPRIETATE, UZ, UZUFRUCT
SUPERFICIE, SERVITUTE) dobandit prin: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, DE SCHIMB, DE DONATIE, CONTRACT DE SUPERFICIE, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, 
ACT ADMINISTRATIV DE RESTITUIRE, HOTARARE JUDECATOREASCA/CONTRACT DE CONCESIUNE, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata si completata, asupra 
terenului pe care urmeaza a se realiza investitia. Solicitantul a prezentat pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un CONTRACT DE COMODAT, a carui durata este de 30 
de ani. In baza acestui contract de comodat se pot 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.
  La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa de solicitant se incadreaza pe componenta a)-AGROTURISM.  La punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece:
Pentru constructiile definitive, solicitantul TREBUIE SA PREZINTE DOCUMENTE CARE SA CERTIFICE DREPTUL REAL PRINCIPAL (DREPT DE PROPRIETATE, UZ, UZUFRUCT, 
SUPERFICIE, SERVITUTE) dobandit prin: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, DE SCHIMB, DE DONATIE, CONTRACT DE SUPERFICIE, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, 
ACT ADMINISTRATIV DE RESTITUIRE, HOTARARE JUDECATOREASCA/CONTRACT DE CONCESIUNE, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata si completata, asupra 
terenului pe care urmeaza a se realiza investitia. Solicitantul a prezentat pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un CONTRACT DE COMODAT, a carui durata este de 30 
de ani. In baza acestui contract de comodat se pot 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.
La punctul 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece proiectul prevede investitii in AGROTURISM - PENSIUNE AGROTURISTICA CU 6 CAMERE.

La criteriul de eligibilitate EG16 - " Beneficiarul 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" s-a bifat NU deoarece
Pentru constructiile definitive, solicitantul TREBUIE SA PREZINTE DOCUMENTE CARE SA CERTIFICE DREPTUL REAL PRINCIPAL (DREPT DE PROPRIETATE, UZ, UZUFRUCT, 
SUPERFICIE, SERVITUTE) dobandit prin: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, DE SCHIMB, DE DONATIE, CONTRACT DE SUPERFICIE, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, 
ACT ADMINISTRATIV DE RESTITUIRE, HOTARARE JUDECATOREASCA/CONTRACT DE CONCESIUNE, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata si completata, asupra 
terenului pe care urmeaza a se realiza investitia. Solicitantul a prezentat pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un CONTRACT DE COMODAT, a carui durata este de 30 
de ani. In baza acestui contract de comodat se pot 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.

La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa de solicitant se incadreaza pe componenta a)- AGROTURISM. 
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Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

86 313 M 01 12 6 05 00096 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN REGIM P+M LUKACS STEFAN BIHOR

Comuna/Oras 
REMETEA Sat 

REMETEA
- - - - - - - - - - - 117.500 0 99.875 0 17.625 9.763.770

1.2,  – NU
1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului nu este 
completat in conformitate cu precizarile Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii. Conform metodologiei de verificare, se 
verifică faptul ca solicitantul nu are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat/local(e) iar certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C. 
Certificatul de atestare fiscala nr. 540215905304/03.05.2012 din cadrul cererii de finantare, nu are completata sectiunea C, din textul acestuia reiese ca nu s-a solicitat completarea 
acestei sectiuni.
Certificatul de atestare fiscal pentru personae fizice nr. 94/08.05.2012 eliberat de catre comuna Remetea nu cuprinde si suprafata juridica ce face obiectul proiectului. Deasemenea 
aceasta suprafata nu apare nici-n adeverinta nr.148/17.03.2012 eliberata de primaria Remetea.
  1.2,  – NU
1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului nu este 
completat in conformitate cu precizarile Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii. Conform metodologiei de verificare, se 
verifică faptul ca solicitantul nu are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat/local(e) iar certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C. 
Certificatul de atestare fiscala nr. 540215905304/03.05.2012 din cadrul cererii de finantare, nu are completata sectiunea C, din textul acestuia reiese ca nu s-a solicitat completarea 
acestei sectiuni.
Certificatul de atestare fiscal pentru personae fizice nr. 94/08.05.2012 eliberat de catre comuna Remetea nu cuprinde si suprafata juridica ce face obiectul proiectului. Deasemenea 
aceasta suprafata nu apare nici-n adeverinta nr.148/17.03.2012 eliberata de primaria Remetea.
  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 A4 – Descrierea succinta a proiectului se precizeaza ,, investitia se va materializa prin construirea unei pensiuni agroturistice cu 8 camere,, . In cadul proiectului se 
precizeaza ca prin implementarea investitiei se doreste sa se realizeze o pensiune agroturistica, 2 margarete cu patru camera si bai proprii.
- In cadrul punctului 3.1.2-Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamnt(studio geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice)-daca investitia o 
impune. Conform Certificatului de urbanism nr. 5/25.04.2012 eliberat de primaria comunei Remetea la punctul  d4-studii de specialitate apare studiu geotehnic. In consecinta in cadrul 
studiului de fezabilitate trebuia completat acest punct si prezentat studiul geotehnic.

- In cadul punctului 3.6 situatia existent a utilitatilor si analiza acestora, apare precizarea ca alimentarea cu apa potabila se face prin racordarea obiectivului la reteaua publica de 
distributie apa potabila in comuna Remetea, iar in cadrul proiectului se precizeaza ca se va realiza prin put forat conform planului de situatie prezentat. Tot in cadrul acestui punct apare 
precizarea ca reteaua exterioara de canalizare menajera va cuprinde conducte de legatura de la caminele de record ale cladirii pensiunii pana la reteaua publica de canalizare 
menajera, iar in cadrul Certificatului de urbanism prezentat se face precizarea ca apele menajere uzate vor fi evacuate intr-un rezervor vidanjabil (2mx2mx2m betonat) amplasat la minim 
30m de orice sursa de apa.
- In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospadariei 
participa la activitatea agricola ,  nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica.
 
- In cadrul punctului 3.8 din studiul de fezabilitate nu sunt prezentate caracteristicile tehnice a tuturor bunurilor ce se vor achizitiona prin implementarea proiectului. In cadrul devizelor pe 
obiect nu sunt detaliate bunurile care intra in componenta acestora. Nu este fundamentata necesitatea investitiilor in energie regenerabila.

- Punctul 5-costul estimative al investitiei. Nu se cunosc bunurile care intra in component devizelor pe obiect,care sunt costurile prevazute pentru achizitia bunurilor, care este baza de 
referinta a preturilor utilizate.(nu sunt prezentate extrase din baza de date, oferte, etc). Pentru cheltuielile din cadrul capitolului 3, nu este prezentat deviz detaliat, extras din baza de date 
sau oferte conform precizarilor din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati.

- 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, surse de apa si receptori ape uzate. Nu se pot identifica retelele care se executa pe suprafata juridica ce face obiectul investitiei si cele care sunt in 
afara suprafetei juridice respectiv care cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile. Nu este prezentat plan de amplasare a bunurilor pe fluxul tehnologic. Sunt prezentate spatii 
neeligibile pentru nivelul de confort de 2 margarete, cum ar fi garaj, living.
EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
In conformitate cu precizarile ghidului solicitantului, in Anexa 2, la punctul 2.4 se precizeaza ca: Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investiţii în 
infrastructura de primire turistică; investiţii în activităţi recreaţionale; dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiţii în infrastructura la scară mică 
precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta)  
 In cazul proiectelor  care combina actiuni din componentele a, b, c, sau d,se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect pentru fiecare componenta.
Î l i tiţiil î t i d i i t ti it t di d l f i i d d l d fi iti t i l i ” A t i l t ti it t ti tă d b ii

87 313 M 01 12 6 05 00123 2012 5 16 PROIECT PENTRU STRUCTURA 
AGROTURISTICA FASIE VIORICA BIHOR

Comuna/Oras 
BUDUREASA Sat 

BURDA
- - - - - - - - - - - 62.298 0 52.953 0 9.345 9.816.723

Explicatii neeligibilitate

Cererea de finantare depusa de catre FASIE VIORICA cu numarul de inregistrare 313M011260500123 a fost depusa OJPDRP BIHOR si evaluata de catre expertii CRPDRP 3 SUD 
MUNTENIA  . In urma evaluarii de catre expertii  CRPDRP 3 SUD MUNTENIA proiectul a fost declarat neeligibil si a rezultat   ca nu sunt indeplinite punctele , EG1, EG2, EG3, 
EG7,EG11,EG16.

EG 1- NU. 
- La depunerea cererii de finantare solicitantul FASIE VIORICA a depus o procura speciala care se gaseste in dosarul administrativ autentificata in data de 15.05.2012, ce are ca obiect 
imputernicirea domnului FASIE IOAN-VIOREL pentru a reprezenta solicitantul sa depuna pentru inregistrare la ORPDRP BIHOR, dosar cu titlul ,,Proiectul pentru structura agroturistica 
pe masura 313”. In cadrul procurii se specifica ,,Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va face orice formalitati, va depune si va ridica orice fel de acte, va 
da orice fel de declaratii, va semna in numele meu si pentru mine, oriunde necesitatea o va cere, semnatura sa fiindu-mi opozabila”. Cererea de finantare, declaratiile pe proprie 
raspundere  inclusiv angajamentul persoanei fizice prin care se oblige sa se autorizeze in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii ca intreprindere individuala este 
semnata de de mandatar, domnul FASIE IOAN-VIOREL. In acest caz criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit, solicitantul a incalcat urmatoarele aspecte:
1. Conform ghidului solicitantului, pagina 30 ,,Fiecare pagina din Cererea de Finantare va purta stampila solicitantului (semnatura in cazul persoanei fizice)”.
2. Conform ghidului solicitantului, pagina 31 Dosarele Cererilor de Finantare sunt depuse personal de catre reprezentantul legal, asa cum este precizat in formularul Cererii de Finantare, 
sau de catre un imputernicit prin procura legalizata(in original) al responsabiluli legal, la O.J.P.D.R.P., inaintea datei limita care figureaza in licitatia de proiecte”.
3. Solicitantul FASIE VIORICA nu a semnat Cererea de Finantare si nici nu si-a insusit Declaratiile pe propria raspundere iar conform precizarilor din ghidul solicitantului un imputernicit 
poate depune Cererea de Finantare, insa nu poate inlocui reprezentantul legal pentru semnarea declaratiilor pe propria raspundere.
- 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 apar suprafete si animale pentru care solicitantul nu a depus documente in cadrul Cererii de finantare.
- In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospodariei 
participa la activitatea agricola ,  nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica.
- In cadrul punctului 3.2. descrierile si suprafetele nu corespund cu plansele anexate propuse si nici cu avizul MDRT prezentat.
- Punctul 3.6 nu este descris.
- In cadrul tabelului 3.8 nu este precizata componenta dotarilor si a utilajelor ce fac obiectul proiectului. Nu este descris modul cum investitia se va incadra in nivelul de confort de 1 
margareta in concordanta cu precizarile Ordinului 1051/03.03.2011. Nu este delimitat spatiul care va apartine solicitantului respectiv cheltuielile aferente incadrate in categoria 
cheltuielilor neeligibile.
- Punctul 5-costul estimative al investitiei. Nu se cunoaste  pentru achizitia bunurilor(care sunt acestea), care este baza de referinta a preturilor utilizate.(nu sunt prezentate extrase din 
baza de date, oferte, etc). Pentru cheltuielile din cadrul capitolului 3, nu este prezentat deviz detaliat pe specialitati, extras din baza de date sau oferte detaliate pe specialitati conform 
precizarilor din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati. Nu este prezentat deviz cu lucrari in categoria cheltuielilor neeligibile corespunzatoare spatiului 
destinat solicitantului.
- In cadrul punctului 7.2 nu este fundamentata necesitatea locurilor de munca nou create prin implementarea proiectului si care sunt acestea. Numarul de locuri de munca de la acest 
punct nu corespunde cu numarul locurilor de munca din prognozele economice.
- Nu sunt prezentate partile desenate in concordanta cu precizarile din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati . Nu este evidentiat pe planse spatiul care v-a 
fi ocupat de solicitant si nu este trecut in categoria cheltuielilor neeligibile. Plansele prezentate nu corespund cu avizul MDRT. 
- Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente 
activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
- Desi activitatea agricola trebuie sa existe si sa fie desfasurata in cadrul exploatatiei proprii, nu au fost prevazute cheltuieli si venituri din aceasta activitate, nu au fost detaliate 
activitatile agricole. 
- Conform precizarilor din fisa E 3.1 disponibila pe site si a metodologiei de verificare solicitantul trebuie sa prezinte documentul 9.3 conform precizarilor.
- 9.3. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii 
privind selectarea cererii de finanţare si semnarea contractului de finanţare, însoţit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul 
CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare, pentru investiţii noi
- Angajamentul se ataşează cererii de finanţare şi va cuprinde precizarea că se va inregistra in spatiul rural, că va desfăşura o activitate agricolă (in cazul investiţiilor în agro-turism) si 
ca in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului precum si autorizatia privind constituirea 
ca persoană fizică autorizată conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile 
familiale, modificata si completata. In cadul Cererii de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN 
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Valoare 
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Valoare 
publică
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Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect
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privată
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publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite
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ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie
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prioritar

88 313 M 01 12 6 05 00147 2012 5 16 AMPLASARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN REGIM D+P+M

NIULAS MARIANA-
RAMONA BIHOR Comuna/Oras 

SINTEU Sat SINTEU - - - - - - - - - - - 117.601 0 99.961 0 17.640 9.916.684

EG1 – NU
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;
Solictantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei; Dacă proiectul prevede realizarea unei construcţii 
definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru 
terenul pe care se va realiza investiţia. 
Solicitantul nu a prezentat in cadrul Cererii de finantare niciunul din documentele care sa certifice dreptul real principal in concordanta cu precizarile legii 50/1991  asupra suprafetei 
juridice ce face obiectul proiectului. (Solicitantul a prezentat pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului extras de carte funciara,document care conform procedurii se poate 
cere de catre expertul evaluator numai in caz de suspiciune asupra documentului de proprietate). Extrasul de carte funciara nu poate fi considerat document de proprietate deoarece nu 
se revad conditiile de obtinere a suprafetei juridice, perioada de valabilitate, daca este document final si nici clauzele ce trebuie respectate.
Conform precizarilor din fisa E 3.1 disponibila pe site si a metodologiei de verificare, solicitantul trebuie sa prezinte documentul 9.3 însoţit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va 
deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare, pentru investiţii noi, conform precizarilor: angajamentul 
se ataşează cererii de finanţare şi va cuprinde precizarea că se va inregistra in spatiul rural, că va desfăşura o activitate agricolă (in cazul investiţiilor în agro-turism) si ca in termen de 
30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului precum si autorizatia privind constituirea ca persoană 
fizică autorizată conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, modificata 
si completata. In cadul acestei Cereri de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN pentru activitatile 
agricole nici in angajament, nici in Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru.
Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului:
- Exista necorelari intre Bugetul indicativ si Devizele pe obiect, devize pe obiect din Cererea de finantare si devize pe obiect din cadrul Studiului de fezabilitate;
- Nu este calculata corect valoarea C+M din cadrul Devizului general;
- Nu este prezentat detaliat capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica prin devize care sa justifice in detaliu (tarifar/orar/numar experti) sumele respective, pentru a 
putea fi urmarite in etapa de achizitii si autorizare plati;
- Nu este prezentat deviz intocmit conform prevederilor HG28/2008 pentru capitolul 5 – Alte cheltuieli, avand in vedere ca sunt prevazute cheltuieli in cadrul acestui capitol;
- Nu este descrisa in cadrul punctului 7.2 din SF, forta de munca necesara realizarii investitiei;
- Nu sunt prevazute cheltuieli cu retelele de utilitati (apa, curent electric, drumuri de acces) in cadrul Capitolului 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului din Bugetul 
Indicativ, in conformitate cu prevederile HG 28/2008;
- Informatiile din cadrul punctului 1.4 cu privire la constructiile, numarul de animale si suprafetele detinute de solicitant nu corespund cu documentele atasate in cadrul Cererii de 
finantare(extras din registrul agricol, extras de carte funciara).
- In cadrul punctelor 2.4, 3.8, 5, solicitantul nu demonstreaza indeplinirea nivelului de confort de o margareta. Nu a fost descris modul cum se indeplinesc criteriile obligatorii din anexa 1.5 
si cele 5 servicii suplimentare prevazute in cadrul anexei 1.1.1 din Ordinul 1051/03.03.2011 pentru nivelul de confort de 1 margareta. 
- In cadrul punctelor 2.4, 3.2.1 si piesele desenate, solicitantul nu prezinta compartimentarea agropensiunii in conformitate cu avizul eliberat de MDRT nr. 356/20.04.2012. In cadrul 
avizului eliberat de MDRT, la mansarda sunt prevazute 4 camere cu 2 locuri si un apartament format din salon, dormitor cu 2 locuri, garderoba si baie, insa in cadrul descrierilor din 
studiul de fezabilitate si in cadrul pieselor desenate, solicitantul prezinta la mansarda 4 camere cu 2 locuri si un apartament cu 2 camere.
- In cadrul punctului 3.8 din studiul de fezabilitate nu sunt prezentate caracteristicile tehnice ale tuturor bunurilor ce se vor achizitiona prin implementarea proiectului. Nu este 
fundamentata necesitatea investitiilor in energie regenerabila, in corelare cu investitia descrisa in proiect.
- In cadrul punctelor 3.2.2 si 3.6 se mentioneaza faptul ca se va face alimentarea cu energie electrica prin record la reteaua existenta in zona, insa in cadrul pieselor desenate nu se 
evidentiaza punctul de bransare la aceasta retea. 
- Avand in vedere faptul ca solicitantul a prezentat in cadrul cererii de finantare doc. 23 Angajamentul ca la momentul finalizarii investitiei beneficiarul va domicilia permanent in 
locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica, acesta trebuia sa evidentieze pe planse spatiul care va fi ocupat de acesta in cadrul agropensiunii si sa treaca in 
categoria cheltuielilor neeligibile cheltuielile necesare construirii si amenajarii acestui spatiu.
- Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare. Desi activitatea agricola trebuie sa existe si sa fie desfasurata in cadrul exploatatiei proprii, nu au fost prevazute 
venituri din aceasta activitate, in anexele C1-C3, nu au fost evidentiate veniturile din activitatea agricola si nici cheltuielile aferente acestora.

EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Solicitantul a depus documentul 23 - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica 
(document in baza caruia expertul OJPDRP a bifat punctul 5 din fisa E 3.8). In conformitate cu Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1, la criteriul general de eligibilitate EG2 se 
verifica existenta Doc. 23 “in cazul in care resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune”. Avand in vedere faptul ca 
solicitantul depune in cadrul cererii de finantare doc. 23, putem considera ca acesta intentioneaza sa domicilieze in cadrul agropensiunii la momentul finalizarii acesteia si in consecinta 

fi t b it d i b t l i di ti h lt i li li ibil f t t i ii i j ii t i t

89 313 M 01 12 6 05 00144 2012 5 16 „CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA -BELEVAR" MAN APOLONIA BIHOR Comuna/Oras FINIS 

Sat FINIS - - - - - - - - - - - 117.546 0 99.902 0 17.644 10.016.586

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 A4 din Cererea de finantare si a punctului 2.4 din studiul de fezabilitate se precizeaza ca investitia consta din 6 camere pentru cazarea turistilor iar in documentele 
prezentate este vorba de 5 camere de cazare.
- In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospadariei 
participa la activitatea agricola ,  nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica.

- Punctul 4 nu este completat si valoric pe luni conform precizarilor din studiul de fezabilitate.
- Punctul 5-costul estimative al investitiei. Nu se cunoaste  pentru achizitia bunurilor, care este baza de referinta a preturilor utilizate.(nu sunt prezentate extrase din baza de date, oferte, 
etc). Pentru cheltuielile din cadrul capitolului 3, nu este prezentat deviz detaliat pe specialitati, extras din baza de date sau oferte detaliate pe specialitati conform precizarilor din 
Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati. Punctul 7.3 nu este completat in concordanta cu precizarile din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru 
beneficiarii privati.
- Nu este concordanta intre valorile din devizele pe obiect conform HG28/2008 si cele din tabelul 3.8.
- 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 respective energie electrica. Nu se pot identifica retelele care se executa pe suprafata juridica ce face obiectul investitiei si cele care sunt in afara 
suprafetei juridice respectiv care cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile. Nu este prezentat plan de situatie cu retele utilitati pentru constructia ce se va realiza pe cheltuieli 
neeligibile, nu sunt prezentate planse pentru aceasta constructie, nu este evidentiata in documentele din cadrul Cererii de finantare aceasta constructie.
- Deasemenea nu a fost descris modul cum se indeplinesc cele 90 puncte din anexa 1.5.1 –Criterii suplimentare, si cele 12 servicii din anexa 1.1.1 din Ordinul 1051/03.03.2011 pentru 
nivelul de confort de trei margarete. 
- Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente 
activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
- Desi activitatea agricola trebuie sa existe si sa fie desfasurata in cadrul exploatatiei proprii, nu au fost prevazute venituri din aceasta activitate, in anexele C1-C3, nu au fost evidentiate 
veniturile din activitatea agricola si nici cheltuielile aferente acestora. 
Conform precizarilor din fisa E 3.1 disponibila pe site si a metodologiei de verificare solicitantul trebuie sa prezinte documentul 9.3 conform precizarilor.
- 9.3. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii 
privind selectarea cererii de finanţare si semnarea contractului de finanţare, însoţit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul 
CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare, pentru investiţii noi
- Angajamentul se ataşează cererii de finanţare şi va cuprinde precizarea că se va inregistra in spatiul rural, că va desfăşura o activitate agricolă (in cazul investiţiilor în agro-turism) si 
ca in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului precum si autorizatia privind constituirea 
ca persoană fizică autorizată conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile 
familiale, modificata si completata. In cadul Cererii de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN 
pentru activitatile agricole nici in angajament nici in Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru.
- Conform cu precizarile din Ghidul solicitantului, Fisa tehnica a masurii, fisele de verificare,definitia agroturismului este:
- „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este 
caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o 
solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”. Solicitantul nu demonstreaza respectarea definitiei 
agroturismului deoarece nu descrie activitatile agricole , locul unde se vor practica acestea fata de investitie, nu prevede venituri si cheltuieli din activitatea agricola, nu demonstreaza ca 
activitatea agricola este activitatea principala, iar prin realizarea investitiei nu-si propune sa se autorizeze si in activitati agricole(nu are facute precizarile cu codurile CAEN pentu 
activitatea agricola pentru care se va autoriza in doc. 9.3 si in Declaratia privind deschiderea punctului de lucru) . In sectiunea economica prezentata in cadrul studiului de fezabilitate nu 
sunt prevazute cheltuieli si venituri din activitatea agricola conform definitiei.
In cadrul Ordinului 1051/03.03.2011 se precizeaza:
- 4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele 
se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune. In cadrul studiului de fezabilitate in cadul descrierilor de la punctual 
7.2, nu rezulta ca solicitantul respecta aceste conditii, deoarece apare un alt furnizor de produse(Lascu), iar prin personalul care doreste sa-l angajeze nu rezulta implcarea membrilor 
gospodariei in activitatea agroturistica. 

- EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
I f it t i il hid l i li it t l i i A 2 l t l 2 4 i S d i d t li i i t ti i tiţii
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată
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cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

90 313 M 01 12 6 05 00131 2012 5 16
“CONSTRUIRE PENSIUNE P+E, 
IMPREJMUIRE, ACCES AUTO SI 

PIETONAL” 
BILA CONSTANTIN BIHOR Comuna/Oras 

BRATCA Sat DAMIS - - - - - - - - - - - 398.420 0 199.210 0 199.210 10.215.796

1.2. NU
1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate?
Doc. 13.1 Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice nr. 2972/15.05.2012 eliberat de catre primaria comunei Bratca nu cuprinde si suprafata juridica ce face obiectul 
proiectului. 

1.4. NU
1.4. – Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F?
Privind verificarea punctului 1.4 s-a constatat că declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului este completată, semnată şi datată, însă, întrucât pe parcursul verificării s-a constatat 
nerespectarea criteriilor generale de eligibilitate EG1, EG3, EG5, EG6, EG11, EG16 s-a concluzionat că în mod implicit nu sunt respectate punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie 
răspundere a solicitantului.   
  1.2. NU
1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate?
Doc. 13.1 Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice nr. 2972/15.05.2012 eliberat de catre primaria comunei Bratca nu cuprinde si suprafata juridica ce face obiectul 
proiectului. 

1.4. NU
1.4. – Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F?
Privind verificarea punctului 1.4 s-a constatat că declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului este completată, semnată şi datată, însă, întrucât pe parcursul verificării s-a constatat 
nerespectarea criteriilor generale de eligibilitate EG1, EG3, EG5, EG6, EG11, EG16 s-a concluzionat că în mod implicit nu sunt respectate punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie 
răspundere a solicitantului.   
  EG 1- NU
EG1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatial rural
-Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului .
-In cadrul punctului 2.4 – Descrierea succinta a proiectului se precizeaza ,,capacitatea de cazare a pensiunii este de 16 locuri/zi pentru gradul maxim de ocupare, respectiv 7 camere 
pentru 2 persoane si 1 apartament pentru 2 persoane”, ceea ce nu este in concordanta cu avizului specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului (doc. 15) emis de 
Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului cu nr. 1813/14.05.2012 eliberat pentru o capacitate de cazare de 8 camere duble si 1 apartament. 
-In cadrul punctului 3.1.2 - Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) - daca investitia o 
impune. Conform Certificatului de urbanism nr. 10/18.04.2012 eliberat de primaria comunei Bratca la punctul  d4 - studii de specialitate, apare studiu geotehnic. In consecinta in cadrul 
studiului de fezabilitate trebuia completat acest punct si prezentat studiul geotehnic.
-In cadrul punctului 3.8 din studiul de fezabilitate nu sunt prezentate caracteristicile tehnice a tuturor bunurilor ce se vor achizitiona prin implementarea proiectului. In cadrul devizelor pe 
obiect nu sunt detaliate bunurile care intra in componenta acestora. Nu este fundamentata necesitatea investitiilor in energie regenerabila.
-Punctul 5-costul estimative al investitiei. Nu se cunosc care sunt costurile prevazute pentru achizitia bunurilor, care este baza de referinta a preturilor utilizate (nu sunt prezentate 
extrase din baza de date, oferte, etc). Pentru cheltuielile din cadrul capitolului 3, nu este prezentat extras din baza de date sau oferte conform precizarilor din Continutul cadru al studiului 
de fezabilitate pentru beneficiarii privati.
-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, alimentare cu energie electrica, surse de apa, receptori ape uzate, caile de acces catre terenul pe care se va efectua investitia. Nu se pot identifica 
retelele care se executa pe suprafata juridica ce face obiectul investitiei si cele care sunt in afara suprafetei juridice respectiv care cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile. 
-Nu a fost justificata si fundamentata necesitatea construirii biroului de la parter in suprafata de 15,68 mp si a biroului bucatarului 3,22 mp.  Astfel nu este justificata eligibilitatea spatiilor 
in conformitate cu mentiunile din Anexa privind normele metodologice – criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functii de cazare din Ordinul 
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism cu 
modificările şi completările ulterioare.

EG 3 - NU
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei
In urma analizarii studiului de fezabilitate si a documentatiei atasate s-a constatat faptul ca exista neconcordante in ceea ce priveste capacitatea de cazare prevazuta in cadrul avizului 
specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului (doc. 15) emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului cu nr. 1813/14.05.2012, cu cea prezentata de solicitant in 
cadrul studiului de fezabilitate si a pieselor desenate. Astfel, avizul MDRT a fost eliberat pentru o pensiune turistica cu capacitate de cazare de 9 camere (8 camere duble si 1 
apartament), iar in cadrul studiului de fezabilitate sunt prezentate 8 camere (7 duble si 1 apartament). Ipotezele economico-financiare au fost construite pe baza existentei a 8 camere 
disponibile cazarii turistilor
In cadrul proiectului nu a fost descris modul in care s-au calculat veniturile, fiind imposibil de evaluat modul in care au fost stabilite valorile prezentate in anexele C1- C5, datele oferite 
fii d l d t i t d i il f t i d l t di l i d f bilit t A tf l i d l t di l i d f bilit t li it t l ifi i d l t l i 2 4 f t l f

91 313 M 01 12 6 05 00137 2012 5 16 ÎNFIINȚARE AGROPENSIUNE 
TURISTICĂ

BONCA 
GHEORGHINA BIHOR Comuna/Oras 

ROSIA Sat ROSIA - - - - - - - - - - - 117.583 0 99.945 0 17.638 10.315.741

punctele 3, 4, 5,  nu au fost completate deoarece proiectul a fost declarat neeligibil.  Explicatii neeligibilitate

Cererea de finantare depusa de catre BONCA GHEORGHINA cu numarul de inregistrare 313M011260500137 a fost depusa OJPDRP BIHOR si evaluata de catre expertii CRPDRP 3 
SUD MUNTENIA  . In urma evaluarii de catre expertii  CRPDRP 3 SUD MUNTENIA proiectul a fost declarat neeligibil si a rezultat   ca nu sunt indeplinite punctele , EG1, EG2, EG3, 
EG7,EG11,EG16, 1.2.

1.2,  – NU
1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Certificatul de atestare fiscal pentru personae fizice nr. 1797/02.05.2012 eliberat de catre comuna Rosia face precizarea ca sunt achitate impozitele pe teren intravilan si nu conform 
metodologiei ca nu are datorii.

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 2.3 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospodariei 
participa la activitatea agricola ,  nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica( apar alte activitati care nu au legatura cu solicitantul cum ar fi faptul ca 
solicitantul detine pescarie etc.). Mai mult decat atat enumerarea activitatilor agricole facuta de catre solicitant nu corespunde cu cele precizate in extrasul APIA si cu precizarile facute
fisa E3.8 de catre expertul OJPDRP.
- In cadrul punctului 3.2.3 nu este prezentat Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor conform precizarilor din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati, anexa la 
Ghidul solicitantului.
- Punctul 3.6 nu este descris.
- In cadrul tabelului 3.8 nu este precizata componenta dotarilor in valoare de 1000EURO din devizul pe obiect energie regenerabila., deasemenea nu este fundamentata necesitatea 
achizitiei echipamentelor in energie regenerabila in concordanta cu necesarul investitiei. 
- Punctul 4 nu este completat fizic si valoric pe luni conform precizarilor din studiul de fezabilitate.
- Punctul 5-costul estimative al investitiei. Nu se cunoaste  pentru achizitia bunurilor, care este baza de referinta a preturilor utilizate.(nu sunt prezentate extrase din baza de date, oferte, 
etc). Pentru cheltuielile din cadrul capitolului 3, nu este prezentat deviz detaliat pe specialitati, extras din baza de date sau oferte detaliate pe specialitati conform precizarilor din 
Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati. Nu este prezentat deviz cu lucrari in categoria cheltuielilor neeligibile corespunzatoare spatiului destinat solicitantului. 
In cadrul devizului pe obiect infiintare pensiune agroturistica in categoria lucrarilor apar si lucrari pentru fundatii si structura de rezistenta , lucrari deja executate.
- 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 respectiv care 
cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile. Nu este evidentiat pe planse spatiul care v-a fi ocupat de solicitant si nu este trecut in categoria cheltuielilor neeligibile. Nu este prezentata 
plansa in care sa se evidentieze investitia in energie regenerabila. Plansele prezentate nu corespund cu avizul MDRT unde se face precizarea ca la mansarda sunt 2 camere cu 2 paturi 
cu grupuri sanitare proprii, 2 camere cu 2 paturi cu grup sanitar comun, hol, camera proprietar cu grup sanitar propriu.(in cadrul planselor prezentate apar 2 camere cu grupuri sanitare 
proprii din care una va fi a proprietarului si 3 camere cu grup sanitar comun).
- Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente 
activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
- Desi activitatea agricola trebuie sa existe si sa fie desfasurata in cadrul exploatatiei proprii, nu au fost prevazute cheltuieli din aceasta activitate, nu au fost detaliate activitatile agricole. 
- Conform precizarilor din fisa E 3.1 disponibila pe site si a metodologiei de verificare solicitantul trebuie sa prezinte documentul 9.3 conform precizarilor.
- 9.3. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii 
privind selectarea cererii de finanţare si semnarea contractului de finanţare, însoţit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul 
CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare, pentru investiţii noi
- Angajamentul se ataşează cererii de finanţare şi va cuprinde precizarea că se va inregistra in spatiul rural, că va desfăşura o activitate agricolă (in cazul investiţiilor în agro-turism) si 
ca in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului precum si autorizatia privind constituirea 
ca persoană fizică autorizată conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile 
familiale, modificata si completata. In cadul Cererii de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN 
pentru activitatile agricole nici in angajament nici in Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru. Mai mult decat atat solicitantul in cadrul punctului 1.3 din studiul de 
fezabilitate are precizate codurile CAENin care se va autoriza ca I.I.. Din aceste coduri CAEN lipsesc chiar cele pe care solicitantul le-ar putea obtine in concordanta cu descrierile 
facute respectiv 0124,0125.
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

92 313 M 01 12 6 05 00136 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA P+M(1E) SI 
IMPREJMUIRE TEREN

NICODIN MIRABELA BIHOR
Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 
TOTORENI

- - - - - - - - - - - 117.500 0 99.875 0 17.625 10.415.616

1.4 Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F?
Conform datelor prezentate, agropensiunea va fi clasificata la nivelul de 2 flori, in contrast cu precizarile punctului 16 din cadrul declaratiei pe proprie raspundere din cadrul cererii de 
finantare (declaratia F) asumat de catre solicitant. In conditiile date, reiese ca solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in cadrul declaratiei, fapt ce atrage neeligibilitate 
criteriului „Eligibilitatea solicitantului”, asa cum este precizat la punctul 8 din cadrul aceleiasi declaratii.
Nu s-au completat punctele 1.7 si 1.8, deoarece proiectul nu face obiectul verificarii specifice acestora.  1.4 Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe 
proprie raspundere F?
Conform datelor prezentate, agropensiunea va fi clasificata la nivelul de 2 flori, in contrast cu precizarile punctului 16 din cadrul declaratiei pe proprie raspundere din cadrul cererii de 
finantare (declaratia F) asumat de catre solicitant. In conditiile date, reiese ca solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in cadrul declaratiei, fapt ce atrage neeligibilitate 
criteriului „Eligibilitatea solicitantului”, asa cum este precizat la punctul 8 din cadrul aceleiasi declaratii.
Nu s-au completat punctele 1.7 si 1.8, deoarece proiectul nu face obiectul verificarii specifice acestora.  EG1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie 
sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
- In cadrul acestiu criteriu de eligibilitate se verifica existenta documentului 4.2. Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii si asupra terenului,
Conform metodologiei de verificare a eligibilitatii, dacă proiectul prevede realizarea unei construcţii definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de 
mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia. 
-Solicitantul nu a prezentat in cadrul Cererii de finantare niciunul din documentele care sa certifice dreptul real principal in concordanta cu precizarile legii 50/1991  asupra suprafetei 
juridice ce face obiectul proiectului.(Solicitantul a prezentat pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului extras de carte funciara,document care conform procedurii se poate ce
de catre expertul evaluator numai in caz de suspiciune, pentru documentele care atestă dreptul de proprietate). Extrasul de carte funciara  nu reprezinta document de proprietate in 
raport cu prevederile ghidului solicitantului, deoarece nu se revad conditiile de obtinere a suprafetei juridice, perioada de valabilitate, daca este document final si nici clauzele ce trebuie 
respectate, dupa caz. 
Asa cum se poate observa, lipsa documentului 4.2 din structura cererii de finantare depusa de solicitant, atragea initial neconformitatea proiectului iar la momentul analizei eligibilitatii, 
proiectul devine neeligibil neexistand procedural posibilitatea solicitarii documentului prin intermediul formularului E3.4.
EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
In conformitate cu precizarile ghidului solicitantului, in Anexa 2, la punctul 2.4 se precizeaza ca: Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investiţii în 
infrastructura de primire turistică; investiţii în activităţi recreaţionale; dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiţii în infrastructura la scară mică 
precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta)  
 In cazul proiectelor  care combina actiuni din componentele a, b, c, sau d,se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect pentru fiecare componenta.
 În cazul investiţiilor în agro-turism se va descrie succint activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului, ” Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei 
gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea parţială a hranei din 
produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turistului în activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu 
efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială”.
In cadrul studiului de fezabilitate solicitantul nu face nicio referire la activitatea agricola desfasurata, activitatea prestata de catre solicitant in cadrul fermei agricole, modul in care vor fi 
imbinate cele doua activitati propuse, felul in care se va asigura o parte din hrana turistilor din produsele obtinute in propria gospodarie. Avand in vedere faptul ca minim 1000 de mp din 
terenul detinut vor fi destinati construirii pensiunii agroturistice, nu se prezinta modul in care restul de 3.905 mp vor fi exploatati pentru pastrarea profilului agricol al exploatatiei, culturile 
propuse, etc. 
Un alt puct de referinta este faptul ca solicitantul a depus documentul 23 - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in 
care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta). Asa cum prevede ghidul solicitantului si manualul de verificare a criteriilor de eligibilitate, in 
cazul in care resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune se verifica existenta doc. 23 si mentionarea in bugetul 
indicativ a cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
In cadrul proiectului a fost depus documentul 23, insa nu au fost prevazute in cadrul bugetului indicativ cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului, nu s-
au facut mentiuni legate de domiciliul viitor al solicitantului, nu se respecta cerinta. 
Avand in vedere cele sus mentionate, rezulta ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;
Ipotezele economico-financiare au fost construite pe baza existentei a 4 camere disponibile cazarii turistilor (7 turisti), venituri realizate din cazarea turistilor.
In cadrul proiectului nu a fost descris modul in care s-au calculat veniturile, fiind imposibil de evaluat modul in care au fost stabilite valorile prezentate in anexele C1- C5, datele oferite 
sunt neconcludente in raport cu descrierile facute in cadrul studiului de fezabilitate. 
1. Desi prin proiect rezulta ca solicitantul va domicilia in locul in care se va finaliza investitia situartie in care, din cele 4 camere, una ar fi servit drept domiciliu pentru solicitant, in calculul 
veniturilor s-a luat in considerare numarul de 4 camere. Luand in considerare acest aspect, calculul veniturilor din cazare ar fi trebuit facut pentru un numar maxim de 3 camere. Reiese 
ca s-a facut un calcul al veniturilor din cazare fara a tine cont de toate elementele specifice criteriilor de eligibilitate EG2 si EG3, calculul nefiind conform cu realitatea. Valorile prezentate 
in prognoza incasarilor nu coincid cu cele mentionate in cadrul Anexelo C (ex. pct. 2.1 prognoza incasarilor, cazare camere duble – 90 lei/zi, iar in anexa C4 - 120 lei), nu sunt corelate 
i f tiil

93 313 M 01 12 6 05 00132 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA, P+E TIT SOFIE BIHOR

Comuna/Oras 
BUDUREASA Sat 

BURDA
- - - - - - - - - - - 107.848 0 91.670 0 16.178 10.507.286

Explicatii neeligibilitate

Cererea de finantare depusa de catre TIT SOFIE cu numarul de inregistrare 313M011260500132 a fost depusa OJPDRP BIHOR si evaluata de catre expertii CRPDRP 3 SUD 
MUNTENIA  . In urma evaluarii de catre expertii  CRPDRP 3 SUD MUNTENIA proiectul a fost declarat neeligibil si a rezultat   ca nu sunt indeplinite punctele , EG1, EG2, EG3, 
EG7,EG11,EG16.

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 apar suprafete si animale pentru care solicitantul nu a depus documente in cadrul Cererii de finantare.
- In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospodariei 
participa la activitatea agricola ,  nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica. Nu este fundamentata investitia in energie regenerabila in concordanta cu 
tipul investitiei, nu este prezentata plansa, nu este prezentat deviz pe obiect separat conform precizarilor din studiul de fezabilitate pentru beneficiari privati anexa la ghidul solicitantului.
- In cadrul tabelului 3.8 nu sunt cuprinse toate bunurile ce fac obiectul proiectului in concordanta cu valorile din bugetul indicativ. 
- Punctul 5-costul estimative al investitiei. Nu se cunoaste  pentru achizitia bunurilor(care sunt acestea), care este baza de referinta a preturilor utilizate.(nu sunt prezentate extrase din 
baza de date, oferte, etc). Pentru cheltuielile din cadrul capitolului 3, nu este prezentat deviz detaliat pe specialitati, extras din baza de date sau oferte detaliate pe specialitati conform 
precizarilor din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati. 
- In cadrul punctului 7.2 nu este fundamentata necesitatea locurilor de munca nou create prin implementarea proiectului si care sunt acestea. 
- 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 respectiv care 
cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile.
- Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente 
activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
- Desi activitatea agricola trebuie sa existe si sa fie desfasurata in cadrul exploatatiei proprii, nu au fost prevazute cheltuieli si venituri din aceasta activitate, nu au fost detaliate 
activitatile agricole. 
- Conform precizarilor din fisa E 3.1 disponibila pe site si a metodologiei de verificare solicitantul trebuie sa prezinte documentul 9.3 conform precizarilor.
- 9.3. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii 
privind selectarea cererii de finanţare si semnarea contractului de finanţare, însoţit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul 
CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare, pentru investiţii noi
- Angajamentul se ataşează cererii de finanţare şi va cuprinde precizarea că se va inregistra in spatiul rural, că va desfăşura o activitate agricolă (in cazul investiţiilor în agro-turism) si 
ca in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului precum si autorizatia privind constituirea 
ca persoană fizică autorizată conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile 
familiale, modificata si completata. In cadul Cererii de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN 
pentru activitatile agricole nici in angajament nici in Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru. 
- Conform cu precizarile din Ghidul solicitantului, Fisa tehnica a masurii, fisele de verificare,definitia agroturismului este:
- „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este 
caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o 
solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”. Solicitantul nu demonstreaza respectarea definitiei 
agroturismului deoarece nu descrie activitatile agricole , locul unde se vor practica acestea fata de investitie, nu prevede venituri si cheltuieli din activitatea agricola, nu demonstreaza ca 
activitatea agricola este activitatea principala, iar prin realizarea investitiei nu-si propune sa se autorizeze si in activitati agricole(nu are facute precizarile cu codurile CAEN pentu 
activitatea agricola pentru care se va autoriza in doc. 9.3 si in Declaratia privind deschiderea punctului de lucru) . In sectiunea economica prezentata in cadrul studiului de fezabilitate nu 
sunt prevazute cheltuieli si venituri din activitatea agricola conform definitiei. 
- In cadrul Ordinului 1051/03.03.2011 se precizeaza:
- 4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele 
se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune. In cadrul studiului de fezabilitate in cadul descrierilor de la punctual 
7.2, nu rezulta ca solicitantul respecta aceste conditii, deoarece  prin personalul care doreste sa-l angajeze nu rezulta implcarea membrilor gospodariei in activitatea agroturistica. 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

94 313 M 01 12 6 05 00138 2012 5 16 ÎNFIINȚARE AGROPENSIUNE 
TURISTICĂ MAȘCAȘ ANCICA BIHOR Comuna/Oras 

ROSIA Sat ROSIA - - - - - - - - - - - 117.645 0 99.998 0 17.647 10.607.284

1.2,  – NU
1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului nu este 
completat in conformitate cu precizarile Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii. Conform metodologiei de verificare, se 
verifică faptul ca solicitantul nu are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat/local(e) iar certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C. 
Certificatul de atestare fiscala nr. 540215975030/10.05.2012 din cadrul cererii de finantare, nu are completata sectiunea C, din textul acestuia reiese ca nu s-a solicitat completarea 
acestei sectiuni.
Certificatul de atestare fiscal pentru personae fizice nr. 1796/02.05.2012 eliberat de catre comuna Rosia face precizarea ca sunt achitate impozitele pe teren intravilan si nu conform 
metodologiei ca nu are datorii.
-Din cadrul Certificatului de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice,  reiese faptul ca solicitantul are domiciliul fiscal in comuna Pocola. (acelasi lucru reiese si 
din extrasul din registrul agricol prezentat), caz in care solicitantul trebuia sa prezinte in cadrul Cererii de finantare si Certificat de atestare fiscal din care sa reiasa lipsa datoriilor fiscale 
eliberat de primaria comunei Pocola.
  1.2,  – NU
1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului nu este 
completat in conformitate cu precizarile Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii. Conform metodologiei de verificare, se 
verifică faptul ca solicitantul nu are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat/local(e) iar certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C. 
Certificatul de atestare fiscala nr. 540215975030/10.05.2012 din cadrul cererii de finantare, nu are completata sectiunea C, din textul acestuia reiese ca nu s-a solicitat completarea 
acestei sectiuni.
Certificatul de atestare fiscal pentru personae fizice nr. 1796/02.05.2012 eliberat de catre comuna Rosia face precizarea ca sunt achitate impozitele pe teren intravilan si nu conform 
metodologiei ca nu are datorii.
-Din cadrul Certificatului de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice,  reiese faptul ca solicitantul are domiciliul fiscal in comuna Pocola. (acelasi lucru reiese si 
din extrasul din registrul agricol prezentat), caz in care solicitantul trebuia sa prezinte in cadrul Cererii de finantare si Certificat de atestare fiscal din care sa reiasa lipsa datoriilor fiscale 
eliberat de primaria comunei Pocola.
  EG 1- NU. 
- Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului .
- Informatiile din cadrul punctului 1.4 cu privire la numarul de animale si suprafetele detinute de solicitant nu corespund cu documentele atasate in cadrul Cererii de finantare(extras din 
registrul agricol, extras APIA).
- In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospadariei 
participa la activitatea agricola ,  nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica( apar alte activitati care nu au legatura cu solicitantul cum ar fi faptul ca 
solicitantul detine pescarie, teren forestier, etc.).
- In cadrul tabelului 3.8 nu este precizata componenta dotarilor in valoare de 1000EURO din devizul pe obiect energie regenerabila., deasemenea nu este fundamentata necesitatea 
achizitiei echipamentelor in energie regenerabila in concordanta cu necesarul investitiei. Pompa de caldura aer aer nu se poate considera o investitie in energie regenerabila
- Punctul 4 nu este completat fizic si valoric pe luni conform precizarilor din studiul de fezabilitate.
- Punctul 5-costul estimative al investitiei. Nu se cunoaste  pentru achizitia bunurilor, care este baza de referinta a preturilor utilizate.(nu sunt prezentate extrase din baza de date, oferte, 
etc). Pentru cheltuielile din cadrul capitolului 3, nu este prezentat deviz detaliat pe specialitati, extras din baza de date sau oferte detaliate pe specialitati conform precizarilor din 
Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati. 
- 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 respectiv care 
cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile. Nu este evidentiat pe planse spatiul care v-a fi ocupat de solicitant si nu este trecut in categoria cheltuielilor neeligibile. Nu este prezentata 
plansa in care sa se evidentieze investitia in energie regenerabila.
- Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente 
activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
- Desi activitatea agricola trebuie sa existe si sa fie desfasurata in cadrul exploatatiei proprii, nu au fost prevazute cheltuieli din aceasta activitate. 
- Conform precizarilor din fisa E 3.1 disponibila pe site si a metodologiei de verificare solicitantul trebuie sa prezinte documentul 9.3 conform precizarilor.
- 9.3. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii 
privind selectarea cererii de finanţare si semnarea contractului de finanţare, însoţit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul 
CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare, pentru investiţii noi

A j t l t ă ii d fi ţ i i d i ă i i t i ti l l ă d fă ti it t i lă (i l i tiţiil î t i )

95 313 M 01 12 6 05 00117 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+M OLCEAN SILVIA BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

CIHEI
- - - - - - - - - - - 114.560 0 97.376 0 17.184 10.704.660

Fisa de rezonabilitate a preturilor nu s-a intocmit deoarece la verificarea devizelor din SF s-au gasit date incorecte, insuficiente si contradictorii.  Fisa de rezonabilitate a preturilor nu s-a 
intocmit deoarece la verificarea devizelor din SF s-au gasit date incorecte, insuficiente si contradictorii.  Bugetul si Planul financiar  nu s-au intocmit deoarece la verificarea devizelor din 
SF s-au gasit date incorecte, insuficiente si contradictorii  fata de cele prezentate in bugetul din CF(cheltuieli neeligibile- camera de cazare familie solicitant-incluse in valoarea 
cheltuielilor eligibile; neincluderea cheltuielilor aferente camerei centralei termice- demisol,a camerei gazdei(cheltuieli neeligibile) a bransamentelor de utilitati inclusiv put forat si bazin 
vidanjabil, a valorii drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995; devizele din SF nu sunt semnate si stampilate de 
catre proiectantul SC DAM PROIECT SRL care a dat si "declaratia privind sursa preturilor".Totodata aceasta declaratie nu este semnata si stampilata de catre declarant. Planul general 
aferent SF nu este semnat in cartusul indicator de persoana care l-a proiectat.  Bugetul si Planul financiar  nu s-au intocmit deoarece la verificarea devizelor din SF s-au gasit date 
incorecte, insuficiente si contradictorii  fata de cele prezentate in bugetul din CF(cheltuieli neeligibile- camera de cazare familie solicitant-incluse in valoarea cheltuielilor eligibile; 
neincluderea cheltuielilor aferente camerei centralei termice- demisol,a camerei gazdei(cheltuieli neeligibile) a bransamentelor de utilitati inclusiv put forat si bazin vidanjabil, a valorii 
drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995; devizele din SF nu sunt semnate si stampilate de catre proiectantul 
SC DAM PROIECT SRL care a dat si "declaratia privind sursa preturilor".Totodata aceasta declaratie nu este semnata si stampilata de catre declarant. Planul general aferent SF nu 
este semnat in cartusul indicator de persoana care l-a proiectat.  Proiectul este neeligibil deoarece:
-La Pct 1.2 -solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat Certificatul de atestare fiscala nr 530115958084/09.05.2012 emis de Directia Generala a Finantelor Publice a 
Municipiului Oradea nu are completata sectiunea C -informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile.In conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu exceptia Extrasului de carte funciara. 
-La Pct 1.4 - Intrucat solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate si criteriile de eligibilitate  nu mai respecta cele declarate in Formularul "Declaratia F" -Pct.2,3.
-EG1 -solicitantul nu respecta indeplinirea acestui criteriu intrucat nu a depus documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul real si neingradit de proprietate  asupra terenului pe 
care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 50/1991).Extrasele de Carte Funciara nu fac parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului 
afisate pe site www apdrp.ro.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele depuse prin CF cu 
exceptia Extrasului de Carte Funciara.Totodata  exista neclaritati si neconcordante  referitoare la situatia juridica a terenului supus investitiei deoarece in Extrasele CF 
nr.55194,55195,55196  terenul este arabil intravilan impartit in 3 parcele x 0.5 ha in total 1,5 ha care nu sunt alipite iar in Copia din Registrul agricol terenul este inscris in baza acelorasi 
extrase si incadrat ca arabil -1,5 ha in extravilan din care 0,5 ha cultivat cu legume(acesta din urma inclus in suprafata aferenta construirii pensiunii dar nelocalizat in planul general in 
SF).Acest fapt duce la suspiciuni ca in acest caz constructia propusa prin proiect poate avea interdictii de executie pe  suprafata de teren mentionata.
 -EG3-solicitantul nu a completat corect indicatorii de viabilitate ai investitiei. Informatiile din SF referitoare la valoarea totala a investitiei(neincluderea cheltuielilor aferente camerei 
Centralei Termice pe peleti situata la demisol cf SF pg 45,a sumelor neeligibile aferente camerei gazdei avand in vedere ca va locui la adresa investitiei iar pe amplasamentul acesteia 
nu se afla alta cladire independenta, a bransamentelor de utilitati,a putului forat si a rezervorului vidanjabil , a valorii drumului de acces la investitie,a valorii serviciilor de dirigentie de 
santier,verificare proiecte,taxe ISC cf legii 10/1995) in devize precum si cele din partea II Prognoze incasari si plati sunt contradictorii cu cele prezentate in Anexele C si nu a putut fi 
intocmita Matricea de viabilitate.
 -EG5 si EG7 s-a bifat cu "NU"-solicitantul nu a prezentat Avizul MDRT nr.657/03.05.2012 in concordanta cu informatiile prevazute in SF pag. 45 referitoare la compartimentare 
respectiv lipsa camera centrala termica  cu combustibil solid - peleti situata la demisol( Structura constructiva  a pensiunii devenind D+P+M).
 -EG9 s-a bifat cu "NU"- nu se respecta acest criteriu deoarece conform Metodologiei de evaluare Certificatul de urbanism depus prin proiect trebuie sa fie eliberat pentru realizarea 
investitiei  propuse prin SF(Certificatul de  urbanism nr.173/27.04.2012 este emis pentru investitia " Construire pensiune agroturistica P+M" iar in SF la pg.45 se mentioneaza ca 
Centrala termica este situata la Demisol deci structura constructiva  a cladirii este D+P+M, iar pe Planurile desenate ale pensiunii la parter si mansarda nu apare identificat spatiul 
necesar cu volum adecvat, prevazut cu cos de evacuare si ferestre care sa asigure conf legii functionarea centralei termice.Totodata suprafata de teren aferenta constructiei si pentru 
care s-au calculat indicatorii POT si CUT are in componenta si teren agricol(cf Extras Registru Agricol Com Sanmartin) respectiv gradina de legume descrisa in SF, teren neidentificat 
pe planurile desenate.
  -EG10 -nu se respecta acest criteriu deoarece documentelle depuse prin proiect respectiv Certificatul de urbanism si Avizul OAR nu sunt emise pentru investitia vizata de proiect(au 
regim P+M  iar din analiza SF rezulta  alta structura constructiva  respectiv D+P+M).
 -EG11 -Pentru indeplinirea acestui criteriu se verifica documentul incheiat la notar care sa ateste dreptul real de proprietate asupra terenului.Prin proiect nu a fost depus document in 
conformitate cu Metodologia de evaluare. 
 -EG14-solicitantul nu a a depus Avizele si acordurile necesare pentru tipul de investitie propus prin SF.Acestea sunt depuse pentru investitie  cu structura constructiva P+M si nu pentru 
D+P+M cu Centrala Termica la Demisol.
 -EG15 -solicitantul nu a a depus Documentul pentru mediu respectiv Clasarea Notificarii necesar pentru tipul de investitie propus prin SF.Acesta este depus pentru investitie  cu 
structura constructiva P+M si nu pentru D+P+M cu Centrala Termica la Demisol.
 -EG16-solicitantul nu a a depus document incheiat la notar care sa ateste dreptul real de proprietate  asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei(Conf Legii 
50/1991).Extrasul de Carte Funciara face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare sau Ghidul solicitantului afisate pe site www apdrp.ro doar pentru confirmarea si 
sustinerea documentelor de proprietate/folosinta.In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului in procesul de evaluare  nu se pot cere documente justificative in plus fata de cele 
depuse prin CF cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.
Bugetul si Planul financiar  - devizele din SF prezinta date incorecte, insuficiente si contradictorii  fata de cele prezentate in bugetul din CF(cheltuieli neeligibile- camera de cazare familie 
solicitant-incluse in valoarea cheltuielilor eligibile; neincluderea cheltuielilor aferente camerei centralei termice- demisol,a camerei gazdei(cheltuieli neeligibile) a bransamentelor de utilitati 
i l i t f t i b i id j bil l ii d l i d l i titi l ii i iil d di i ti d ti ifi i t t ISC f l ii 10/1995 d i l di SF
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Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

96 313 M 01 12 6 05 00135 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICĂ P+E ÎN COMUNA 
BIHARIA, JUDEŢUL BIHOR

PETRICAŞ FLOARE 
PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ
BIHOR

Comuna/Oras 
BIHARIA Sat 

BIHARIA
- - - - - - - - - - - 117.648 0 100.000 0 17.648 10.804.660

La punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece:
-În cazul investiţiilor care prevăd modernizarea/finalizarea construcţiilor existente, se ataşează la SF Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind 
stadiul fizic al lucrărilor – DACÃ ESTE CAZUL  - SOLICITANTUL PETRICAŞ FLOARE PFA doar a menţionat în SF (pag. 36) că în luna MAI 2012 s-a întocmit sub nr. 905/2012 
&lt;&lt;Expertiza tehnică pentru înfiinţare pensiune agroturistică în clădire P+1E situată în comuna Biharia, C.F. nr. 50992, nr. cad. 153 Biharia&gt;&gt; FÃRÃ A O ATAŞA LA DOSARUL  
CERERII DE FINANŢARE.
- Certificatul de Atestare Fiscală va avea OBLIGATORIU completată secţiunea C – Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe 
nerambursabile, pct. A): diferenţa dintre obligaţiile de plată restante cuprinse în secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B trebuie să fie mai mică sau egală cu 0 (zero) (cap. A ≤ 
cap. B). În cazul de faţă la secţiunea C există menţiunea că “Nu s-a solicitat completarea secţiunii C”, iar cap. A=50 ≤ cap. B = 0.
-vezi E2.1-FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITÃŢII, PARTEA I INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT
La punctul 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece proiectul prevede investiţii în agroturism – construire pensiune agroturistică.
La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece:
- Referitor la activitatea agricolă, la momentul vizitei pe teren şi din pozele efectuate de OJPDRP Bihor în data de 22.08.2012 rezultă că solicitantul NU desfăşoară o activitate agricolă 
aşa cum este prevăzut în Ghidul Solicitantului M313 la cap. 2.2 – „Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului„ se menţionează ca „În cazul investiţiilor în agroturism, 
beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.”. În plus, ceea ce declară în SF referitor la cultivarea cerealelor, cartofilor şi 
legumelor NU se regăseşte în Registrul Fermelor ataşat la Certificatul privind înscrierea în Registrul Unic de Identificare.

La criteriul de eligibilitate EG16 s-a bifat NU deoarece pentru construcţiile definitive, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprieta
uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 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, iar solicitantul a 
ataşat doar Extrasul de Carte Funciara pentru Informare unde se precizează că PETRICAŞ FLOARE este coproprietară cu PETRICAŞ IOAN. De-asemenea, nu există o declaraţie 
notarială din care să reiasă clar faptul că PETRICAŞ IOAN îi cedează toate drepturile de proprietate asupra terenului pe care urmează să facă construcţia şi pe toată perioada 
implementării proiectului cu fonduri FEADR proprietar exclusiv este PETRICAŞ FLOARE – solicitantul.

La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa de solicitant se incadreaza pe componenta a).
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu si-a prevazut in Bugetul Indicativ cheltuieli diverse si neprevazute.  La punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece:
-În cazul investiţiilor care prevăd modernizarea/finalizarea construcţiilor existente, se ataşează la SF Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind 
stadiul fizic al lucrărilor – DACÃ ESTE CAZUL  - SOLICITANTUL PETRICAŞ FLOARE PFA doar a menţionat în SF (pag. 36) că în luna MAI 2012 s-a întocmit sub nr. 905/2012 
&lt;&lt;Expertiza tehnică pentru înfiinţare pensiune agroturistică în clădire P+1E situată în comuna Biharia, C.F. nr. 50992, nr. cad. 153 Biharia&gt;&gt; FÃRÃ A O ATAŞA LA DOSARUL  
CERERII DE FINANŢARE.
- Certificatul de Atestare Fiscală va avea OBLIGATORIU completată secţiunea C – Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe 
nerambursabile, pct. A): diferenţa dintre obligaţiile de plată restante cuprinse în secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B trebuie să fie mai mică sau egală cu 0 (zero) (cap. A ≤ 
cap. B). În cazul de faţă la secţiunea C există menţiunea că “Nu s-a solicitat completarea secţiunii C”, iar cap. A=50 ≤ cap. B = 0.
-vezi E2.1-FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITÃŢII, PARTEA I INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT
La punctul 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece proiectul prevede investiţii în agroturism – construire pensiune agroturistică.
La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece:
- Referitor la activitatea agricolă, la momentul vizitei pe teren şi din pozele efectuate de OJPDRP Bihor în data de 22.08.2012 rezultă că solicitantul NU desfăşoară o activitate agricolă 
aşa cum este prevăzut în Ghidul Solicitantului M313 la cap. 2.2 – „Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului„ se menţionează ca „În cazul investiţiilor în agroturism, 
beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.”. În plus, ceea ce declară în SF referitor la cultivarea cerealelor, cartofilor şi 
legumelor NU se regăseşte în Registrul Fermelor ataşat la Certificatul privind înscrierea în Registrul Unic de Identificare.
La criteriul de eligibilitate EG16 s-a bifat NU deoarece pentru construcţiile definitive, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprieta
uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 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, iar solicitantul a 
ataşat doar Extrasul de Carte Funciara pentru Informare unde se precizează că PETRICAŞ FLOARE este coproprietară cu PETRICAŞ IOAN. De-asemenea, nu există o declaraţie 
notarială din care să reiasă clar faptul că PETRICAŞ IOAN îi cedează toate drepturile de proprietate asupra terenului pe care urmează să facă construcţia şi pe toată perioada 
implementării proiectului cu fonduri FEADR proprietar exclusiv este PETRICAŞ FLOARE – solicitantul.
La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa de solicitant se incadreaza pe componenta a).
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu si-a prevazut in Bugetul Indicativ cheltuielir diverse si neprevazute. 

97 313 M 01 12 6 06 00006 2012 5 10

CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
"LEONORA" COMUNA RODNA,SAT 

VALEA VINULUI,JUD.BISTRITA 
NASAUD

MOROSAN 
MIHAELA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
RODNA Sat VALEA 

VINULUI
- - - - - - - - - - - 117.130 0 99.560 0 17.570 10.904.220

Solicitantul nu respectă condiţiile de eligibilitate. La data efectuarii vizitei pe teren el nu avea activitate agricola deci nu respacta definitia agro-turismului conform Fisei masurii.
La punctele 1.7 si 1.8 "Nu este cazul"  EG2 – Beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole nu desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si deci nu se respecta definitia agro-
turismului conform Fisei masurii. Din aceste motive Proiectul este declarat neeligibil.  Nu se solicita avans.  Proiectul este declarat neeligibil deoarece nu respecta definidia agro- 
turismului conform fisei masurii. 

98 313 M 01 12 6 06 00008 2012 5 11 PENSIUNE AGROTURISTICA CIUREA VALERIA BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
PRUNDU 

BARGAULUI Sat 
PRUNDU 

BARGAULUI

- - - - - - - - - - - 118.154 0 100.000 0 18.154 11.004.220

EG7-Solicitanta nu respectă 2 din condiţiile minime obligatorii specificate în Ordinul 1051, Normele Metodologice, una, în ceea ce priveşte Organizarea Spaţiilor, prin proiect nu se 
prevede Spaţiu pentru servirea mesei şi a doua cerinţă, terenul destinat pensiunii agroturistice nu are suprafaţa minimă obligatorie de 1000 de metri patraţi.
EG11-Din extrasele de Carte Funciară ataşate proiectului, reiese o suprafaţă de doar 966 mp a terenului aferent structurii de primire turistice.  1.2-Teterenul pe care solicitantul doreşte 
să construiască pensiunea agroturistică, şi pentru care solicitantul a anexat la proiect extrase din Cartea Funciară, nu are suprafaţa minimă obligatorie specificată în Ghidul 
Solicitantului, de 1000 de metri patraţi.În primul extras de Carte Funciară nr.25780 ataşat la proiect, există un teren de 966 mp, iar în al doilea extras de carte funciară, este specificat un 
teren de 68 de mp, din care solcitanta are o cota de 1/2, dar care are categoria de folosinţă DRUM.   EG7-Solicitanta nu respectă 2 din condiţiile minime obligatorii specificate în Ordinul 
1051, Normele Metodologice, una, în ceea ce priveşte Organizarea Spaţiilor, prin proiect nu se prevede Spaţiu pentru servirea mesei şi a doua cerinţă, terenul destinat pensiunii 
agroturistice nu are suprafaţa minimă obligatorie de 1000 de metri patraţi.
EG11-Din extrasele de Carte Funciară ataşate proiectului, reiese o suprafaţă de doar 966 mp a terenului aferent structurii de primire turistice. 

99 313 M 01 12 6 06 00028 2012 5 15

„PROMOVAREA TURISMULUI 
RURAL IN LOCALITATEA LUNCA 
ILVEI, JUD. BISTRITA NĂSĂUD, 
PRIN  CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA”

BUDUŞAN DORA 
CRISTINA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
LUNCA ILVEI Sat 

LUNCA ILVEI
- - - - - - - - - - - 117.086 0 99.523 0 17.563 11.103.743

EG3- Avand in vedere precizarile privind practicarea agroturismului, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate Agricola in momentul aplicarii si 
activitatile legate de agricultura trebuie sa se desfasoare in mod continuu, in functie de specific si sezonalitate, sa aiba caracter de repetabilitate. Nu s-au luat in calcul veniturile si 
cheltuielile realizate din activitatea agricola.
EG7- Conform Raportului E4.1 nr.1355/18.07.2012 la vizita pe teren expertii evaluatori din cadrul OJPDRP BISTRITA NASAUD au constatat ca investitia nu are acces la drum.
EG9- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG. Nu s-a anexat Certificat de urbanism  in care sa se specifice faza PUG/PUZ/PUD.  

  EG3- Avand in vedere precizarile privind practicarea agroturismului, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate Agricola in momentul aplicarii si 
activitatile legate de agricultura trebuie sa se desfasoare in mod continuu, in functie de specific si sezonalitate, sa aiba caracter de repetabilitate. Nu s-au luat in calcul veniturile si 
cheltuielile realizate din activitatea agricola.
EG7- Conform Raportului E4.1 nr.1355/18.07.2012 la vizita pe teren expertii evaluatori din cadrul OJPDRP BISTRITA NASAUD au constatat ca investitia nu are acces la drum.
EG9- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG. Nu s-a anexat Certificat de urbanism  in care sa se specifice faza PUG/PUZ/PUD.  

100 313 M 01 12 6 06 00073 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA HANGAN VALERIA BISTRITA-

NASAUD

Comuna/Oras 
BISTRITA 

BARGAULUI Sat 
COLIBITA

- - - - - - - - - - - 117.472 0 99.851 0 17.621 11.203.594

Solicitantul nu se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare.
Solicitantul este persoana fizica la data depunerii Cererii de finantare.
La punctele 1.7 si 1.8 "Nu este cazul".  Solicitantul Hangan Valeria are depus pe M313 un proiect identic cu sotul Hangan Constantin in aceeasi locatie. 
 Conform Notei APDRP, nr. 20371/24.09.2010: 
investitiile sunt de acelasi tip, apartin aceleasi familii, exista legaturi intre solicitanti fiind sot sotie, sunt create in acelasi loc sau in acelasi timp. 
Nu exista delimitarea terenului pe care solicitantul Hangan Valeria isi desfasoara activitatea agricola. Solicitantul trebuia sa sa prezinte document de la APIA pentru suprafetele mai mari 
de 1ha. Prin transferurile de bani de la un solicitant la altul pentru a dovedi cofinantare pentru M 313, lipsa cofinantarii proiectelor este evidenta.
Toate aceste aspect duc la concluzia ca exista similitudini si elemente commune intre solicitanti, care duc la existent premiselor crearii de conditii artificiale in vederea obtinerii de ajutor 
nerambursabil.      
Din aceste motive, Cererea de finantare este declarata neeligibila.
  Solicitantul Hangan Valeria are depus pe M313 un proiect identic cu sotul Hangan Constantin in aceeasi locatie. 
 Conform Notei APDRP, nr. 20371/24.09.2010: 
investitiile sunt de acelasi tip, apartin aceleasi familii, exista legaturi intre solicitanti fiind sot sotie, sunt create in acelasi loc sau in acelasi timp. 
Nu exista delimitarea terenului pe care solicitantul Hangan Valeria isi desfasoara activitatea agricola.  Solicitantul trebuia sa sa prezinte document de la APIA pentru suprafetele mai mari 
de 1ha. Prin transferurile de bani de la un solicitant la altul pentru a dovedi cofinantare pentru M 313, lipsa cofinantarii proiectelor este evidenta.
Toate aceste aspect duc la concluzia ca exista similitudini si elemente commune intre solicitanti, care duc la existent premiselor crearii de conditii artificiale in vederea obtinerii de ajutor 
nerambursabil.      
Din aceste motive, Cererea de finantare este declarata neeligibila.

101 313 M 01 12 6 06 00072 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

HANGAN 
CONSTANTIN

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
BISTRITA 

BARGAULUI Sat 
COLIBITA

- - - - - - - - - - - 117.472 0 99.851 0 17.621 11.303.445

Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare.
Solicitantul este persoana fizica la data depunerii Cererii de finantare.
La punctele 1.7 si 1.8 "Nu este cazul"  Solicitantul Hangan Constantin are depus pe M313 un proiect identic cu sotia Hangan Valeria in aceeasi locatie. 
 Conform Notei APDRP, nr. 20371/24.09.2010: 
investitiile sunt de acelasi tip, apartin aceleasi familii, exista legaturi intre solicitanti fiind sot sotie, sunt create in acelasi loc sau in acelasi timp, apartin aceleasi gospodarii. 
 Prin transferurile de bani de la un solicitant la altul pentru a dovedi cofinantare pentru M 313, lipsa cofinantarii proiectelor este evidenta.
Toate aceste aspect duc la concluzia ca exista similitudini si elemente commune intre solicitanti, care duc la existenta  premiselor crearii de conditii artificiale in vederea obtinerii de 
ajutor nerambursabil.      
Din aceste motive, Cererea de finantare este declarata neeligibila.
  Solicitantul Hangan Constantin are depus pe M313 un proiect identic cu sotia Hangan Valeria in aceeasi locatie. 
 Conform Notei APDRP, nr. 20371/24.09.2010: 
investitiile sunt de acelasi tip, apartin aceleasi familii, exista legaturi intre solicitanti fiind sot sotie, sunt create in acelasi loc sau in acelasi timp, apartin aceleasi gospodarii. 
 Prin transferurile de bani de la un solicitant la altul pentru a dovedi cofinantare pentru M 313, lipsa cofinantarii proiectelor este evidenta.
Toate aceste aspect duc la concluzia ca exista similitudini si elemente commune intre solicitanti, care duc la existenta  premiselor crearii de conditii artificiale in vederea obtinerii de 
ajutor nerambursabil.      
Din aceste motive, Cererea de finantare este declarata neeligibila.

102 313 M 01 12 6 06 00101 2012 5 16
CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 

“CRISTIANA” NAGI CRISTIAN 
VALER

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
BISTRITA 

BARGAULUI Sat 
COLIBITA

- - - - - - - - - - - 117.199 0 99.619 0 17.580 11.403.064

La 1.6 solicitantul are depusa declaratie cu privire la codul CAEN pentru care se va autoriza ca INTRE.INDIV.
La 1.7 si 1.8 nu este cazul  EG 2: NAGI VALER CRISTIAN  intrucat solicitantul nu demonstreaza in mod real faptul ca desfasoara o activitate agricola in momentul depunerii cererii de 
finantare se considera nerespectarea criteriului de eligibilitate EG2. In consecinta proiectul va fi declarat neeligibil.  Pentru panourile solare s-a prezentat oferta de pret  

103 313 M 01 12 6 06 00052 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
“ANUTA”

ILIESIU DORINA 
ANUTA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
STRAMBA

- - - - - - - - - - - 117.645 0 99.998 0 17.647 11.503.062

EG2 : Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare copie dupa Extrasul din Registrul Agricol emis de primaria locala, pt exploatatii mai mici de 1ha, prin urmare
cererea trebuia sa fie neconforma.;solicitantul/ membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii.
In Anexa C1 "Prognoza incasarilor si platilor - varianta cu proiect" nu sunt prognozate venituri din activitatea agricola, fiind prognozate numai venituri din dobanzi si aport propriu iar in 
Anexa C4 in urmatorii 5 ani s-au prognozat venituri numai din cazare, masa, excursii, ce reprezinta activitate turistica si nu activitate agricola.   

104 313 M 01 12 6 06 00086 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
“VICTORIA” ANI VICTORIA BISTRITA-

NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
STRAMBA

- - - - - - - - - - - 117.594 0 99.954 0 17.640 11.603.016

Solicitantul nu se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare.
Solicitantul este persoana fizica la data depunerii Cererii de finantare.
La punctele 1.7 si 1.8 "Nu este cazul".

  EG2 : Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare copie dupa Extrasul din Registrul Agricol emis de primaria locala, pt exploatatii mai mici de 1ha, prin urmare cererea trebuia sa 
fie neconforma.;solicitantul/ membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii. In Anexa C1 "Prognoza incasarilor si platilor - varianta cu 
proiect" nu sunt prognozate venituri din activitatea agricola, fiind prognozate numai venituri din dobanzi si aport propriu iar in Anexa C4 in urmatorii 5 ani s-au prognozat venituri numai din 
cazare, masa, excursii, ce reprezinta activitate turistica si nu activitate agricola.
 Cererea de finantare este declarata neeligibila.   EG2. Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare copie dupa Extrasul din Registrul Agricol emis de primaria locala, pt exploatatii 
mai mici de 1ha, prin urmare cererea trebuia sa fie neconforma.;solicitantul/ membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii. In Anexa C1 
"Prognoza incasarilor si platilor - varianta cu proiect" nu sunt prognozate venituri din activitatea agricola, fiind prognozate numai venituri din dobanzi si aport propriu iar in Anexa C4 in 
urmatorii 5 ani s-au prognozat venituri numai din cazare, masa, excursii, ce reprezinta activitate turistica si nu activitate agricola.
 Cererea de finantare este declarata neeligibila.   
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105 313 M 01 12 6 06 00064 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
“ESTERA” LEONTE ESTERA BISTRITA-

NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
STRAMBA

- - - - - - - - - - - 117.648 0 100.000 0 17.648 11.703.016

Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare.
Solicitantul este persoana fizica la data depunerii cererii de finantare.
La punctele 1.7 si 1.8 "Nu este cazul".  Cererea de finantare este declarata neeligibila deoarece la data efectuarii vizitei pe teren solicitantul nu desfasura activitati agricole.   Prin proiect 
nu se solicita avans.  Cererea de finantare este declarata neeligibila deoarece la data efectuarii vizitei pe teren solicitantul nu desfasura activitati agricole.  

106 313 M 01 12 6 06 00096 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
“ANDREI”

UIFELIAN-CIFOR 
SIMION-ANDREI

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
STRAMBA

- - - - - - - - - - - 115.987 0 98.588 0 17.399 11.801.604

Solicitantul nu se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare.
Solicitantul este persoana fizica la data depunerii Cererii de finantare.
La punctele 1.7 si 1.8 "Nu este cazul".

  EG2 : Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare copie dupa Extrasul din Registrul Agricol emis de primaria locala, pt exploatatii mai mici de 1ha, prin urmare cererea trebuia sa 
fie neconforma.;solicitantul/ membrul gospodariei agricole trebuie sa  desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii. In Anexa C1 "Prognoza incasarilor si platilor - varianta cu 
proiect" nu sunt prognozate venituri din activitatea agricola, fiind prognozate numai venituri din dobanzi si aport propriu iar in Anexa C4 in urmatorii 5 ani s-au prognozat venituri numai din 
cazare, masa, excursii, ce reprezinta activitate turistica si nu activitate agricola.   Prin proiect nu se solicita avans.  EG2 : Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare copie dupa 
Extrasul din Registrul Agricol emis de primaria locala, pt exploatatii mai mici de 1ha, prin urmare cererea trebuia sa fie neconforma.;solicitantul/  membrul gospodariei agricole trebuie sa 
desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii. In Anexa C1 "Prognoza incasarilor si platilor - varianta cu proiect" nu sunt prognozate venituri din activitatea agricola, fiind 
prognozate numai venituri din dobanzi si aport propriu iar in Anexa C4 in urmatorii 5 ani s-au prognozat venituri numai din cazare, masa, excursii, ce reprezinta activitate turistica si nu 
activitate agricola. 
Cererea de finantare este declarata neeligibila. 

107 313 M 01 12 6 06 00087 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
“LIDIA” TANDEA LIDIA BISTRITA-

NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
STRAMBA

- - - - - - - - - - - 117.644 0 99.997 0 17.647 11.901.601

Solicitantul nu se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare.
Solicitantul este persoana fizica la data depunerii Cererii de finantare.
La punctele 1.7 si 1.8 "Nu este cazul".

  EG2 : Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare copie dupa Extrasul din Registrul Agricol emis de primaria locala, pt exploatatii mai mici de 1ha, prin urmare cererea trebuia sa 
fie neconforma.;solicitantul/ membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii. In Anexa C1 "Prognoza incasarilor si platilor - varianta cu 
proiect" nu sunt prognozate venituri din activitatea agricola, fiind prognozate numai venituri din dobanzi si aport propriu iar in Anexa C4 in urmatorii 5 ani s-au prognozat venituri numai din 
cazare, masa, excursii, ce reprezinta activitate turistica si nu activitate agricola.
 Cererea de finantare este declarata neeligibila.     Prin proiect nu se solicita avans.  EG2 : Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare copie dupa Extrasul din Registrul Agricol 
emis de primaria locala, pt exploatatii mai mici de 1ha, prin urmare cererea trebuia sa fie neconforma.;solicitantul/ membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate 
agricola in momentul aplicarii. In Anexa C1 "Prognoza incasarilor si platilor - varianta cu proiect" nu sunt prognozate venituri din activitatea agricola, fiind prognozate numai venituri din 
dobanzi si aport propriu iar in Anexa C4 in urmatorii 5 ani s-au prognozat venituri numai din cazare, masa, excursii, ce reprezinta activitate turistica si nu activitate agricola.
 Cererea de finantare este declarata neeligibila.   

108 313 M 01 12 6 06 00061 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
“EMILIA”

UIFELIAN CIFOR 
EMILIA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
STRAMBA

- - - - - - - - - - - 117.619 0 99.975 0 17.644 12.001.576

Solicitanta nu a prezentat doc. 18, extras din Registrul Agricol emis de Primariile locale pentru suprafete mai mici de 1 ha.  EG2-conform anexelor C, solicitanta nu desfasoara activitati 
agricole deoarece nu are prognozate venituri din activitatea agricola.
EG7-solicitanta nu respecta definitia agro-turismului, si anume:agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce 
constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura....In intelesul acestei definitii, solicitantul de fonduri nerambursabile pe componenta de agroturism din 
cadrul Masurii 313 este gospodaria agricola si nu fiecare dintre membrii acesteia.Solicitanta figureaza in Registrul Agricol Vol. I, pozitia 12, fila 113, la pozitia sotului sau, UIFELIAN-
CIFOR SIMION, care, la rindul sau are depus proiectul F313M011260600096, tot pentru acelasi tip de investitie. 

109 313 M 01 12 6 06 00050 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

CIUREA VALENTIN 
NICOLAE I.I.

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
BISTRITA 

BARGAULUI Sat 
COLIBITA

- - - - - - - - - - - 117.815 0 100.000 0 17.815 12.101.576

Solicitantul prezinta documentul 18 cu o suprafata totala de 0,33 ha din care 0,05 ha arabil(capsuni)si 0,28 ha fanete.In urma efectuarii vizitei pe teren am constatat ca nu exista cultura  
de capsuni,ca urmare nu indeplineste conditiile minime care sa  asigure funtionarea agropensiunii.  Nu sa completat matricea deoarece proiectul a fost declarat neeligibil in urma vizitei 
pe teren conform E4.1.  Nu a fost completat Planul financiar totalizator deoarece proiectul a fost declarat neeligibil in urma vizitei pe teren conform E4.1.  Proiectul este neeligibil,nu 
ideplineste criteriul EG2 -Beneficiarul nu desfasoara o activitate agricola in momentul aplicarii. 

110 313 M 01 12 6 06 00068 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA P + M IN LOCALITATEA 

CUSMA, COMUNA LIVEZILE, 
JUDETUL BISTRITA NASAUD

SC PENSIUNEA 
HANS WEISS SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
LIVEZILE Sat 

CUSMA
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 12.301.576

NEELIGIBILITATEA investiției este determinată de neîndeplinirea:

1.4 – Solicitantul și-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere F?
Pentru respectarea acestei cerințe, este esențial, ca pe parcursul verificării, să se constate că sunt respectate toate punctele însușite prin Declarația F.
În cazul acestui solicitant, nu este respectat punctul 16, asumat prin Declarația F, „Declarație pe proprie răspundere că nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect va 
atinge standardul de calitate de minimum 3 flori/stele”, întrucât conform Avizului MDRT „din punct de vedere constructiv pensiunea se poate încadra la categoria 2 flori (margarete).
 
EG1 – Micro-întreprinderile, atât cele existente, cât și cele nou înființate trebuie să fie înregistrate și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spațiul rural
EG3 – Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției 
ȘI
EG16 - Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel puţin 10 ani
Studiul de Fezabilite aferent investiției propuse de Solicitantul SC HANS WEISS SRL nu este întocmit conform conținutului cadru pentru solicitanţii privati asa cum este prezentat in 
anexa la Ghidul solicitantului, astfel:

Partea II – Părți desenate: 

Nu sunt atașate:
- Planul de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (sunt atașate decât planșele aferente instalațiilor interioare).
- Planul aferent construcției existente D+P+M – sunt atașate doar planșele :

- „Plan parter existent și propus” în care se pot evidenția doar spațiile ce vor fi amenajate la parterul construcției existente, 
- „Desfășurare fațade existentă și propusă”, prin intermediul căreia se poate contura o imagine de ansamblu a întregii pensiuni.

Partea III - Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)
Prognoza veniturilor 
Prognoza cheltuielilor
Proiectia contului de profit si pierdere
Bilant sintetic previzionat
Flux de numerar 
Indicatori financiari 
Această secțiune nu este completată în mod corespunzător, având în vedere că Solicitantul nu a detaliat indicatorii mai sus menționați – au fost ataște doar Anexele B, fără nicio altă 
precizare.

De asemenea, nu este atașat Doc 4.2 – Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii / terenului - Dosarului Cererii de Finanțare este atașat doar Extrasul de Carte 
Funciară.

EG5 – Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare
ȘI
EG6 – pentru investiții noi, modernizare și extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 flori/margarete
Aceste Criterii de Eligibilitate nu sunt îndeplinite având în vedere că în Avizul specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de MDRT, se precizează că „din punct de 
vedere constructiv pensiunea se poate încadra la categoria 2 flori (margarete)”, iar pentru eligibilitatea unei astfel de investiții, conform Ghidului Solicitantului „Pentru investiţii noi, 
modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistică rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă 
standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele”.

 Conform Studiului de Fezabilitate, investiția propune crearea a două spații de luat masa cu un număr de 50 locuri, astfel:
- Sală de mese nefumători (20 locuri)
- Sală de mese fumători (30 locuri), deschisă și pentru public local

Iar 

111 313 M 01 12 6 06 00046 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
“BOGDAN”

LEONTE VASILE-
BOGDAN

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
STRAMBA

- - - - - - - - - - - 117.631 0 99.986 0 17.645 12.401.562

Solicitantul nu indeplineste conditiile de eligibilitate la punctele:
  - EG2 - deoarece cu ocazia vizitei pe teren s-a constatat ca solicitantul nu desfasoara nici o activitate agricola acest criteriu nu este indeplinit
  - EG3 - in previziunile pentru anii de impelementare nu se confirma existenta unei activitati agricole (nu exista plati pentru desfasurare activitatilor agricole); in analiza prognozei de 
incasari si plati pentru varianta cu proiect pe cei 5 ani in anul I sunt mentionate venituri ca si ajutor public nerambursabil FEADR.
  - EG7 - solicitantul nu desfasoara activitate agricola, nerespectand astfel definitia agro-turismului data in cadrul acestei fise
  - EG13 - acest criteriu nu este indeplinit deoarece solicittantul nu detine aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect si din Declaratia pe propria 
raspundere nu reiese clar ca o sa dobandeasca pala la efectuarea ultimei plati.   Solicitantul nu a atsat oferte conforme pentru toate bunuri.  Neeligibilitatea proiectului se datoreaza 
neindeplinirii criteriilor de eligibilitate EG2, EG3, EG7, EG13 respectiv neatasarii ofertelor de pret conforme pentru toate bunuri.   LA punctul 1.7 - Nu este cazul
LA punctul 1.8 - Nu este cazul 
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112 313 M 01 12 6 06 00059 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

CATUNA V. MARIA 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
SINTEREAG Sat 

SINTEREAG
- - - - - - - - - - - 117.560 0 99.926 0 17.634 12.501.488

EG1,EG2,EG7,EG16.- S-a solicitat corelarea informatiilor din cadrul SF(Cap. 1.3), Registrul agricol al Comunelor Sintereag si Tirlisua atat in ce priveste cladirile cat si suprafata de 
teren detinuta si structura culturilor agricole.
- Avand in vedere precizarile privind practicarea agroturismului, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate Agricola in momentul aplicarii si activitatile 
legate de agricultura trebuie sa se desfasoare in mod continuu, in functie de specific si sezonalitate, sa aiba caracter de repetabilitate. Ca urmare,s-a solicitat introducerea in calcul a 
veniturilor si cheltuielilor realizate din activitatea agricola.
- Tinand cont de distanta dintre cele doua localitati in care se propune realizarea investitiei (Sintereag) si activitatile agricole (Tirlisua) s-a solicitat explicarea modului de deplasare a 
turistilor intre cele doua locatii si activitatile care se vor desfasura in locatia din Tirlisua.
- Conform metodologiei de verificare pentru pensiunile agroturistice, in cazul prezentarii  in Cererea de finantare  a Doc. 23- Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul 
va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta) In cazul in care resedinta solicitantului nu 
corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune  se va face mentionarea in bugetul indicativ a cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locat
de domiciliu a solicitantului.
- Deoarece la vizita pe teren cladirea C1 existenta in Extrasul CF nr.25107 a fost demolata intre timp s-a solicitat prezentarea act de proprietate cu obiectul C1 radiat. 
EG14,EG15.S-a solicitat prezentarea avizelor in numele solicitantului.
EG17.Solicitantul Catuna V. Maria PFA nu a prezentat documente care sa dovedesca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului.  S-a solicitat prezentarea ofertelor pentru 
toate bunurile propuse a se achizitiona.
Nu s-au prezentat oferte corelate cu valorile din devize si anexe.  3.1.In urma raspunsului la informatiile suplimentare solicitantul nu a corelat valorile lei/euro din devize cu cele din Anexe 
si Bugetul indicativ.
EG17.Solicitantul Catuna V. Maria PFA nu a prezentat documente care sa dovedesca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului.  EG 17-solicitantul nu a prezentat cofinantare 
ca Persoana fizica autorizata 

113 313 M 01 12 6 06 00051 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA D+P+1E+M 

SC VIONEL FOREST 
SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras SANT 
Sat SANT - - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 12.701.488

Solicitantul  nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) al anului precedent depunerii cererii de finantare este negativ. Conform 
Bilantului  prescurtat 31.12.2011 si Contului de profit si pierderi solicitantul  inregistreaza venituri din exploatare in anul 2011 in valoare de 168.169 lei  respectiv inregistreaza pierderi din 
exploatare in valoare 3.910 lei.  Solicitantul  nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) al anului precedent depunerii cererii de 
finantare este negativ. Conform Bilantului  prescurtat 31.12.2011 si Contului de profit si pierderi solicitantul  inregistreaza venituri din exploatare in anul 2011 in valoare de 168 169 lei  
respectiv inregistreaza pierderi din exploatare in valoare 3910 lei.
De asemenea avizul MDRT nu este in concordanta cu investitia preconizata de catre solicitant in ceea ce priveste numarul de camere.  Ofertele de pret atasate  de catre solicitant nu 
sunt conforme, nefiind personalizate.  La punctele 1.1, 1,2 respectiv criteriile de eligibilitate EG3, EG5, EG6 s-a bifat cu nu cu motivul  inregistrarii de catre solicitant in bilantul prescurtat 
pe anul 2011 al unei pierderi de 3.910 lei, neconcordantei avizului MDRT cu investitia preconizata de catre solicitant in ceea ce priveste numarul de camere respectiv atasarii la Cererea 
de finantare al unor oferte neconforme. 

114 313 M 01 12 6 06 00097 2012 5 16 INFIINTARE  PENSIUNE 
AGROTURISTICA GITA ELENA BISTRITA-

NASAUD

Comuna/Oras 
LIVEZILE Sat 

LIVEZILE
- - - - - - - - - - - 117.601 0 99.960 0 17.641 12.801.448

Neeligibilitatea proiectului se datoreaza neindeplinirii criteriilor de eligibilitate: EG1, EG3, EG7, EG9, EG16, pct.3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 si 5.1.  La punctul 1.7 - Nu este cazul
La punctul 1.8 - Nu este cazul  Solicitantul nu indeplineste conditiile de eligibilitate la punctele:
  - EG1 - solicitantul nu a prezentat document de proprietate pentru cladire - din documentele prezentate: act de constituire a dreptului de superficie, Extras CF nu reiese dreptul de 
proprietate asupra cladirii care face obiectul transformarii in pensiune agroturistica
  - EG3 - viabilitatea investitiei - necorelari, respectiv lipsa unor date corecte in cadrul Anexelor C1-C5
  - EG7 - nu respecta definitia agro-turismului intrucat in previziunile financiare nu a prevazut Plati pentru desfasurarea activitatilor agricole
  - EG9 - din Certificatul de urbanism prezentat nu reiese faptul ca "respectiva constructie respecta prevederile PUG"
  - EG16 - solicitantul nu a prezentat document de proprietate pentru cladire - din documentele prezentate: act de constituire a dreptului de superficie, Extras CF nu reiese dreptul de 
proprietate asupra cladirii care face obiectul transformarii in pensiune agroturistica
  Solicitantul nu indeplineste conditiile de eligibilitate la punctele:
  - EG1 - solicitantul nu a prezentat document de proprietate pentru cladire - din documentele prezentate: act de constituire a dreptului de superficie, Extras CF nu reiese dreptul de 
proprietate asupra cladirii care face obiectul transformarii in pensiune agroturistica
  - EG3 - viabilitatea investitiei - necorelari, respectiv lipsa unor date corecte in cadrul Anexelor C1-C5
  - EG7 - nu respecta definitia agro-turismului intrucat in previziunile financiare nu a prevazut Plati pentru desfasurarea activitatilor agricole
  - EG9 - din Certificatul de urbanism prezentat nu reiese faptul ca "respectiva constructie respecta prevederile PUG"
  - EG16 - solicitantul nu a prezentat document de proprietate pentru cladire - din documentele prezentate: act de constituire a dreptului de superficie, Extras CF nu reiese dreptul de 
proprietate asupra cladirii care face obiectul transformarii in pensiune agroturistica
  Solicitantul nu a depus oferte pentru unele din dotari prevazute in SF. De asemenea intentiona achiztionarea unui sistem pentru energie regenerabila. S-a atasat pentru acest sistem 
niste extrase de pe internet si nu oferte in conformitate cu cerintele din Ghidul solicitantului. In concluzie s-a bifat NU la pct. 4.1, 4.2, 4.3 si 4.4 de la aceasta sectiune.  Au fost cuprinse 
cheltuieli in buget/SF pentru achizitionarea unui sistem de prodeucere energie regenerabila care este un utilaj cu montaj. In Buget, devizul general si pe obiect acest lucru nu a fost 
consemnat. De asemenea nu au fost prezentate devize pe obiect pe o serie de obiective cuprinse in proiect.
Au fost prevazute cheltuieli pentru realizarea unui site si a unor pliante. Aceasta vizeaza activitatea de promovare turistica aferenta Componentei D al acestei masuri. Nu a fost 
completat Buget indicativ aferent acestei masuri.
In consecinta s-a bifat NU la pct.3 si 5.1.  Au fost cuprinse cheltuieli in buget/SF pentru achizitionarea unui sistem de prodeucere energie regenerabila care este un utilaj cu montaj. In 
Buget, devizul general si pe obiect acest lucru nu a fost consemnat. De asemenea nu au fost prezentate devize pe obiect pe o serie de obiective cuprinse in proiect.
Au fost prevazute cheltuieli pentru realizarea unui site si a unor pliante. Aceasta vizeaza activitatea de promovare turistica aferenta Componentei D al acestei masuri. Nu a fost 
completat Buget indicativ aferent acestei masuri.
In consecinta s-a bifat NU la pct.3 si 5.1.  Neeligibilitatea proiectului se datoreaza neindeplinirii criteriilor de eligibilitate: EG1, EG3, EG7, EG9, EG16, pct.3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 si 5.1. 

115 313 M 01 12 6 06 00109 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA D+P+M, 

LOCALITATEA PIATRA FINTINELE, 
COMUNA TIHA BIRGAULUI, JUD. 

BISTRITA-NASAUD

SIGARTAU 
VALENTINA 

MIHAELA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras TIHA 
BARGAULUI Sat 

PIATRA 
FANTANELE

- - - - - - - - - - - 117.600 0 99.960 0 17.640 12.901.408

Solicitantul nu desfasoară activitati agricole din care să rezulte produse care pot fi folosite pentru hrana turistilor.Expertii OJPDRP Bistrita Nasaud, la vizita pe teren au evidentiat faptul 
ca solicitantul nu poate asigura hrana pentru turisti din produse obtinute in propria gospodarie, deci nu se respecta definitia agroturismului.
EG2-solicitantul nu desfasoara activitati agricole din care sa rezulte produse pentru hrana turistilor, conform celor specificate in E3.8 si E4.1.
EG7-Nu este respectata definitia agroturismului.  1.2-Solicitantul nu desfasoară activitati agricole din care să rezulte produse care pot fi folosite pentru hrana turistilor.Expertii OJPDRP 
Bistrita Nasaud, la vizita pe teren au evidentiat faptul ca solicitantul nu poate asigura hrana pentru turisti din produse obtinute in propria gospodarie, deci nu se respecta definitia 
agroturismului.  EG2-solicitantul nu desfasoara activitati agricole din care sa rezulte produse pentru hrana turistilor, conform celor specificate in E3.8 si E4.1.
EG7-Nu este respectata definitia agroturismului. 

116 313 M 01 12 6 06 00111 2012 5 16
MANSARDARE SI EXTINDERE 

IMOBIL, SCHIMBARE DESTINATIE IN 
PENSIUNE AGROTURISTICA

CRISTEA DANIEL 
ALIN 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
LIVEZILE Sat 

LIVEZILE
- - - - - - - - - - - 117.500 0 99.875 0 17.625 13.001.283

Doc.1.2-solicitantul nu a ataşat la proiect Expertiza Tehnică a clădirii şi Raportul privind Stadiul Fizic al Clădirii, necesare pentru că se doreşte modernizarea unei clădiri existente.
1.4-Solicitantul nu a bifat nici unul dintre cazurile existente în Declaraţia F. 
În E4.1 se specifica ca cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila din punct de vedere al vizitei pe teren.   Doc.1.2-solicitantul nu a ataşat la proiect 
Expertiza Tehnică a clădirii şi Raportul privind Stadiul Fizic al Clădirii, necesare pentru că se doreşte modernizarea unei clădiri existente.
1.4-Solicitantul nu a bifat nici unul dintre cazurile existente în Declaraţia F.
EG12-Nu exista Angajament luat de solicitant că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic.
În E4.1-Raportul asupra vizitei pe teren, se specifica ca cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila din punct de vedere al vizitei pe teren. 

117 313 M 01 12 6 06 00075 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA 

FLORE ALBIN 
SIMION

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
LIVEZILE Sat 

DOROLEA
- - - - - - - - - - - 117.504 0 99.878 0 17.626 13.101.161

EG5-Proiectul nu îndeplineşte cerinţele obligatorii cerute prin Ordinul 1051, în Anexa 1.5 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a liceenţelor şi 
brevetelor de turism, se specifică că imobilul trebuie să fie racordat la reţeaua electrică, iar în proiect se prevede asigurarea energiei electrice cu ajutorul unui generator.În plus faţă de 
acest aspect, experţii OJPDRP Bistrţa Năsăud au scris în E3.8-fişa de verificare pe teren şi în E4.1-Raportul asupra verificării pe teren, că Cererea de Finanţare nu îndeplineşte din 
punct de vedere al verificării pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă deoarece terenul unde va fi amplasata pensiunea agroturistică nu are acces la drumul comunal existent în 
zonă.  EG5-Proiectul nu îndeplineşte cerinţele obligatorii cerute prin Ordinul 1051, în Anexa 1.5 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a liceenţelor şi 
brevetelor de turism, se specifică că imobilul trebuie să fie racordat la reţeaua electrică, iar în proiect se prevede asigurarea energiei electrice cu ajutorul unui generator.În plus faţă de 
acest aspect, experţii OJPDRP Bistrţa Năsăud au scris în E3.8-fişa de verificare pe teren şi în E4.1-Raportul asupra verificării pe teren, că Cererea de Finanţare nu îndeplineşte din 
punct de vedere al verificării pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă deoarece terenul unde va fi amplasata pensiunea agroturistică nu are acces la drumul comunal existent în 
zonă.  1.2-solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate deoarece terenul pe care se dorea construirea agropensiunii, nu are acces la infrastructura de bază, drumul comunal existent 
în zonă, şi nu există în zonă reţea electrică.  

118 313 M 01 12 6 06 00078 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
“IOAN” TANDEA IOAN BISTRITA-

NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
STRAMBA

- - - - - - - - - - - 117.530 0 99.899 0 17.631 13.201.060

1.2-la vizita pe teren a expertilor OJPDRP Bistriţa Năsăud, solicitantul nu a facut dovada ca desfăşoară vreo activitate agricolă necesară pentru agroturism.  EG2-solicitantul nu a facut 
dovada ca desfasoara activitati agricole la vizita pe teren a expertilor de la OJPDRP Bistrita Nasaud.  

119 313 M 01 12 6 06 00076 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+M BONDANE SAVU BISTRITA-

NASAUD

Comuna/Oras SIEU-
ODORHEI Sat 

BRETEA
- - - - - - - - - - - 117.520 0 99.892 0 17.628 13.300.952

EG 1  - Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului . Nu este prezentata 
Expertiza tehnica  conform precizarilor din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati, anexa la Ghidul solicitantului.Conform raportului OJPDRP Bistrita Nasaud 
nr.1068/11.06.2012 nu s-a putut face verificarea pct.9 din fisa de verificare pe teren E3.8.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 respectiv care cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile.
EG2 - Nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospodariei participa la activitatea 
agricola,nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica. Enumerarea activitatilor agricole facuta de catre solicitant nu corespunde cu cele precizate in 
extrasul APIA si in raportul OJPDRP Bistrita Nasaud nr.1068/11.06.2012. Solicitantul nu demonstreaza respectarea definitiei agroturismului deoarece nu descrie activitatile agricole , 
locul unde se vor practica acestea fata de investitie, nu prevede  cheltuieli din activitatea agricola, iar prin realizarea investitiei nu-si propune sa se autorizeze si in activitati agricole(nu 
are facute precizarile cu codurile CAEN pentu activitatea agricola pentru care se va autoriza in doc. 9.3 si in Declaratia privind deschiderea punctului de lucru). In cadrul Ordinului 
1051/03.03.2011 se precizeaza ca in pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători 
autorizaţi de pe plan local,iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.
EG9- Pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate EG9-Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG.Nu s-a anexat Certificat de urbanism  in 
care sa se specificefaza PUG/PUZ/PUD.  Nu s-a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi utilizata.  EG 1  - Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu 
cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului . Nu este prezentata Expertiza tehnica  conform precizarilor din Continutul cadru al 
studiului de fezabilitate pentru beneficiarii privati, anexa la Ghidul solicitantului.Conform raportului OJPDRP Bistrita Nasaud nr.1068/11.06.2012 nu s-a putut face verificarea pct.9 din 
fisa de verificare pe teren E3.8.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 respectiv care cheltuieli sunt eligibile si care sunt neeligibile.
EG2 - Nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospodariei participa la activitatea 
agricola,nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica. Enumerarea activitatilor agricole facuta de catre solicitant nu corespunde cu cele precizate in 
extrasul APIA si in raportul OJPDRP Bistrita Nasaud nr.1068/11.06.2012. Solicitantul nu demonstreaza respectarea definitiei agroturismului deoarece nu descrie activitatile agricole , 
locul unde se vor practica acestea fata de investitie, nu prevede  cheltuieli din activitatea agricola, iar prin realizarea investitiei nu-si propune sa se autorizeze si in activitati agricole(nu 
are facute precizarile cu codurile CAEN pentu activitatea agricola pentru care se va autoriza in doc. 9.3 si in Declaratia privind deschiderea punctului de lucru). In cadrul Ordinului 
1051/03.03.2011 se precizeaza ca in pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători 
autorizaţi de pe plan local,iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.
EG9- Pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate EG9-Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG.Nu s-a anexat Certificat de urbanism  in 
care sa se specificefaza PUG/PUZ/PUD.
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120 313 M 01 12 6 06 00092 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA IN REGIM DE 
INALTIME P+1E

FILIPOIU 
MARIOARA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras SANT 
Sat SANT - - - - - - - - - - - 117.540 0 99.909 0 17.631 13.400.861

La punctele 1.7 si 1.8-raspuns: NU ESTE CAZUL  In cursul verificarii s-au constatat necorelari respectiv lipsa unor date corecte in cadrul Anexelor C1-C5. Prin fisa E3.4, partea I s-au 
solicitat explicatii si corecturi. Solicitantul nu a depus raspunsul la fisa E3,4. In concluzie s-a bifat NU la criteriul EG3.  Solicitantul nu a depus oferte pentru unele din dotari prevazute in 
SF. De asemenea intentiona achizitionarea unui sistem de producere al apei calde prin intermediul unui sistem de panouri fotovoltaice in valoare de 12.050 euro.S-au atasat pentru 
acest sistem niste extrase de pe internet si nu oferte in conformitate cu cerintele din Ghidul solicitantului.In concluzie s-a bifat NU la pct 4.1, 4.2,4.3 si 4.4 de la aceasta sectiune.  Au fo
cuprinse cheltuieli in buget/SF pentru achizitionarea unui sistem de panouri fotovoltaice care este un utilaj cu montaj.S-a cerut prin fisa E3.4 consemnarea cheltuielilor cu montajul in 
Buget, devizul general si pe obiect , Plan financiar si in toate sectiunile afectate.
De asemenea nu au fost prezentate devize pe obiect pe o serie de obiective cuprinse in proiect .
Au fost prevazute cheltuieli pentru realizarea unui site si a unor pliante. Acestea vizeaza activitatea de promovare turistica aferente Componentei D al acestei masuri. Nu a fost 
completat Buget indicativ aferent acestei componente.
In concluzie s-a bifat NU la pct 3.1 aferent sectiunii 3 si 5.1.  S-a bifat nu la EG3 , pct 3.1, 4.1,4.2, 4.3, 4.4 si 5.1. De asemenea nu a fost depus in termen raspunsul la solicitarile de 
informatii suplimentare (fisa E3.4, partea a IIa). Avand in vedere aceste aspecte proiectul a fost declarat neeligibil. 

121 313 M 01 12 6 06 00070 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA IN REGIM DE 
INALTIME P+1E

FILIPOIU FLOAREA BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras SANT 
Sat SANT - - - - - - - - - - - 117.540 0 99.909 0 17.631 13.500.770

EG2-Conform raportului asupra verifcarii pe teren al OJPDRP Bistrita Nasaud (nr.1495/08.08.2012)s-a constatat ca beneficiarul nu detine suprafata de 5 ari culivata cu legume 
specificata in SF,aceasta suprafata nefiind mentionata in copia Registrului Agricol.
EG7-Solicitantu nu demonstreaza respectarea definitiei agroturismului:„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor 
agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si 
implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si 
sociala”, iar prin realizarea investitiei nu-si propune sa se autorizeze si in activitati agricole (nu are facute precizarile cu codurile CAEN pentru activitatea agricola pentru care se va 
autoriza in Doc.9.3 si in Declaratia privind deschiderea punctului de lucru).
EG9-Pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG. A se anexa Certificat de urbanism  in ca
sa se specifice faza PUG/PUZ/PUD. Certificatul de urbanism nu specifica clar poate fi/ nu poate fi utilizat  in scopul declarat.  EG2-Conform raportului asupra verifcarii pe teren al 
OJPDRP Bistrita Nasaud (nr.1495/08.08.2012)s-a constatat ca beneficiarul nu detine suprafata de 5 ari culivata cu legume specificata in SF,aceasta suprafata nefiind mentionata in 
copia Registrului Agricol.
EG7-Solicitantu nu demonstreaza respectarea definitiei agroturismului:„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor 
agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si 
implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si 
sociala”, iar prin realizarea investitiei nu-si propune sa se autorizeze si in activitati agricole (nu are facute precizarile cu codurile CAEN pentru activitatea agricola pentru care se va 
autoriza in Doc.9.3 si in Declaratia privind deschiderea punctului de lucru).
EG9-Pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG. A se anexa Certificat de urbanism  in ca
sa se specifice faza PUG/PUZ/PUD. Certificatul de urbanism nu specifica clar poate fi/ nu poate fi utilizat  in scopul declarat. 

122 313 M 01 12 6 06 00083 2012 5 16

PENSIUNE AGROTURISTICA, 
LOC.SINTEREAG, COM. SINTEREAG 

- EXTRAVILAN JUD. BISTRITA - 
NASAUD

GABOR CLAUDIU 
MARIUS P.F.A.

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
SINTEREAG Sat 

SINTEREAG
- - - - - - - - - - - 118.234 0 100.000 0 18.234 13.600.770

La punctele 1.7 si 1.8  - Nu este cazul  Solicitantul nu indeplineste conditiile de eligibilitata la punctele: 
- EG2 - deoarece cu ocazia verificarii pe teren s-a constatat ca solicitantul nu  desfasoara nici o activitate agricola, respectiv cheltuiala aferenta constructiei locatiei de domiciliu nu este 
prevazuta  in sectiunea neeligibila al bugetului indicativ;
- EG3 - avan in vedere ca disponibilul de numerar in primele trei luni ale anului 2 de implementare este negativ respectiv in previziunile pentru anii de implementare si de dupa 
imlementare nu se confirmi existenta unei activitati agricole(nu exista plati pentru desfasurarea activitatilor agricole)
- EG5 si EG7 - deoarece Avizul MDRT nu este in concordanta cu investitia propusa prin proiect in ceea ce priveste functionalitatile pensiunii.  Solicitantul nu a atasat oferte conforme 
pentru bunuri.  Neeligibilitatea proiectului se datoreaza neindeplinirii criteriilor de eligibilitate EG2, EG3, EG5, EG7 respectiv neatasarii ofertelor de pret conforme pentru bunuri. 

123 313 M 01 12 1 07 00003 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA CU INFRASTRUCTURA 

DE AGREMENT

S.C.  M.E. 
RECREATIONALE  

S.R.L.
BOTOSANI

Comuna/Oras MIHAI 
EMINESCU Sat 

STANCESTI
- - - - - - - - - - - 553.198 0 200.000 0 246.998 13.800.770

1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate (vezi documentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.1,  13, 17, 18, 19) dacă este cazul?
In verificarea acestui criteriu este enumerat si documentul 4 referitor la terenul aferent investitiei.
Pentru a demonstra dreptul real principal asupra terenului, solicitantul  ataseaza actul de dezmembrare+ contractul de vanzare cumparare nr.887/08.05.2012  prin care:
1. Suprafata  de 9673 mp apartinand  Asociatiei pentru Botosani este divizata in 3 parcele:
- Lotul 1- in suprafata de 500 mp, sola 152, parcela cadastrala 1094 cu numarul cadastral 52.350;
- Lotul 2- in suprafata de 1200 mp, sola 152, parcela 1094, cu numarul cadastral  52.351 ;
- Lotul 3- in suprafata de 7973 mp, sola  152, parcela 1094, cu numarul cadastral 52.352;
2. Lotul 2- cu suprafata de 1200 mp - care face si obiectul investitiei,  este vandut  solicitantului SC M.E RECREATIONALE SRL.
Din planul de  situatie- utilitati, plansa H0 si planul de situatie, plansa A1 reiese  faptul ca investitia propusa nu  se realizeaza numai pe lotul 2, aceasta  fiind extinsa si pe lotul 1, pe care 
solicitantul nu are  act de proprietate. Pe suprafata de 500 mp, cu iesire la drumul DE 1034, pentru care  solicitantul nu are atasat cererii de finantare niciun document justificativ, se  vor 
realiza accesul pietonal in incinta, accesul auto,  cele doua parcari- una de 87.50 mp cu  7 locuri si celalalta de 63,40 mp cu 3 locuri de parcare si  amenajarea spatiului verde.
Prin urmare, solicitantul nu justifica    extinderea investitiei propuse pe o suprafata de 500 de mp pentru care nu are acte de proprietate. In plus, in planurile de situatie mentionate, 
parcela aferenta  investitiei nu este delimitata.

La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat cu da, desi nu este cazul intrucat proiectul nu vizeaza nici centrul local de informare, nici restaurant independent.  EG1 – Micro-întreprinderile, atât cele 
existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural
In cadrul acestui criteriu, pentru proiecte care  prevad constructii definitive, se verifica daca solicitantul a atasat documente care sa certifice dreptul real principal  pentru terenul pe care 
se va realiza investitia.
Solicitantul a atasat actul de dezmembrare si contractul de vanzare –cumparare nr.887/08.05.2012  din care reiese ca este proprietar doar pe suprafata de 1200 mp, lotul 2.
In conditiile in care investitia este extinsa  si pe suprafata de 500 mp, lotul 1, pentru care solicitantul nu demonstreaza dreptul real principal, acest criteriu de eligibilitate nu este indeplinit.
- In ceea ce priveste  restaurantul propus,  solicitantul nu  respecta prevederile din ghidul solicitantului, pagina 13- Capacitatea de servire a mesei trebuie dimensionata  in accord cu 
capacitatea de cazare a respectivei  structuri de primire turistica. Astfel, la pagina  31 din SF se prezinta un restaurant pentru 56 de locuri, in  plansa A2- plan parter, restaurantul are o 
capacitate de 70 de locuri, cu mult peste numarul de turisti. Intrucat  restaurantul depaseste  numarul de 40 de locuri, nefiind corelat cu   spatiile de cazare propuse prin  proiect,  aceasta 
investitie se incadreaza la alimentatie publica, in accord cu prevederile Ordinului 1051/2011, Anexa 1-5, alin.8: In cazul in care  spatiile pentru prepararea  si servirea mesei sunt 
destinate si pentru consumatorii  din afara, iar numarul locurilor  la mese este mai mare decat al celor de cazare, dar nu mai mic de 40 de  locuri la mese, spatiile in cauza se clasifica 
drept  unitati de alimentatie publica….  primind clasificare  din partea Ministerului de Resort.
- Exista neconcordante intre   documentele justificative, partea desenata si studiul de fezabilitate in ceea ce priveste  regimul de inaltime maxim admis: in cadrul punctului  3.2 
Caracteristicile principale  ale constructiilor, pagina 42, se descrie pensiune cu regim de inaltime  D+P+E; in partea desenata, plansa A1, plan de situatie D+P+2; in certificatul de 
urbanism nr. 78/08.05.2012 regimul maxim este P+1E; notificarea de la mediu nr.4532/10.05.2012 regimul este D+P+2.

EG5 - Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare;

In cadrul acestui criteriu se verifica daca documentul 15- Avizul specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de MDRT  a fost  eliberat pentru constructie structura 
de primire turistica in conformitate cu tipul investitiei propusa prin proiect.
Avizul nr. 1580/10.05.2012 nu corespunde cu investitia propusa prin proiect intrucat:
-  Organizarea demisolului nu se regaseste in studiul de fezabilitate si in partea desenata, intrucat in Aviz exista sauna, masaj, piscina, teren squash, sala fitness, subsol  tehnic, acestea 
neexistand in plansa A3- plan demisol si  partea scrisa, pagina 42, sauna existand evidentiata pe plansa;
- Organizarea etajului nu corespunde cu plansele si partea scrisa: solicitantul descrie la pagina 43 din SF 5 camere, insa  Avizul este eliberat doar pentru 3 camere;
- In studiul de fezabilitate  sunt descrise 6 camere+ 1 apartament- 14 locuri de cazare, insa in aviz sunt doar  4 camere de cazare- 3  situate la etaj si  una la parter pentru persoanele cu 
handicap+ 1 camera  pentru receptioner care nu se justifica in cadrul proiectului, iar spatiul   nu se regaseste  in criteriile obligatorii pentru pensiuni   turistice;
- Restaurantul propus prin proiect, cu peste 40 de locuri nu se regaseste in Avizul MDRT;
EG6 – Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 flori / stele.
Acest criteriu nu este indeplinit intrucat  Avizul emis de MDRT nu  este corelat cu  investitia descrisa in studiul de fezabilitate.  In structura pensiunii exista spatii care nu se regasesc in 
Ordinul 1051 nici in criteriile suplimentare, nici in cele obligatorii, fapt pentru care cheltuiala aferenta acestor spatii trebuia evidentiata pe neeligibil: bar, depozit bar, camera receptioner, 
spatii depozitare etc.

EG11 - Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie în 
conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural si  EG16 - Beneficiarul 
t b i ă d d ă d t l d i t t t l i ă ă li i tiţi d t l d f l i ţă i dă d l ţi 10

124 313 M 01 12 7 08 00013 2012 5 11 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

TOACA LIVIU-
EUGEN BRASOV

Comuna/Oras 
SAMBATA DE SUS 
Sat SAMBATA DE 

SUS

- - - - - - - - - - - 116.458 0 98.989 0 17.469 13.899.759

Solicitantul  nu prezinta extras di Registrul Agricol  Solicitantul  nu prezinta extras di Registrul Agricol 

125 313 M 01 12 7 08 00012 2012 5 11 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+E

ANTINIE CIPRIAN 
NICOLAE BRASOV

Comuna/Oras 
SAMBATA DE SUS 
Sat SAMBATA DE 

SUS

- - - - - - - - - - - 116.149 0 98.726 0 17.423 13.998.485

EG2-NU prezinta extras Registrul Agricol, depune Adeverinta.  EG2-NU prezinta extras Registrul Agricol, depune Adeverinta  3.5 -nu e cazul  3.5 -nu e cazul  EG2- nu se depune Extras 
din Registrul Agricol, depune Adeverinta  EG2- nu se depune Extras din Registrul Agricol, depune Adeverinta  1.2- nu respecta toate conditiile de eligibilitate.
1.4- nu se respecta pct.1.4 din Declaratia F
1.7 si 1.8 nu e cazul  1.7 si 1.8 nu e cazul 

126 313 M 01 12 7 08 00021 2012 5 11          CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA SMADU SORIN BRASOV

Comuna/Oras 
SAMBATA DE SUS 
Sat SAMBATA DE 

SUS

- - - - - - - - - - - 116.315 0 98.867 0 17.448 14.097.352

1.2- nu se respecta in totalitate conditiile de eligibilitate.
1.4- nu se respecta pct 2 din Declaratia F
1.7 si 1.8 - nu e cazul  1.7 si 1.8 - nu e cazul  EG2- nu se prezinta Extras din Registrul agricol , se depune o Adeverinta  3.5-nu e cazul  3.5-nu e cazul  EG2- nu se prezinta Extras din 
Registrul agricol , se depune o Adeverinta 

127 313 M 01 12 7 08 00011 2012 5 11 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA SMADU LIVIA BRASOV

Comuna/Oras 
SAMBATA DE SUS 
Sat SAMBATA DE 

SUS

- - - - - - - - - - - 116.700 0 99.195 0 17.505 14.196.547

1.7 si 1.8 nu e cazul  Solicitantul nu prezinta Extras di  Registrul Agricol ,conform listei documentelor.  Solicitantul nu prezinta Extras di  Registrul Agricol ,conform listei documentelor. 

128 313 M 01 12 7 08 00023 2012 5 11
„LUCRARI DE CONSTRUIRE - 
PENSIUNE TURISTICA TREI 
MARGARETE - SANPETRU”

S.C. CABANA 
ESCAPE S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - - 399.700 0 199.850 0 199.850 14.396.397

S-a bifat nu la punctul 1.2 deoarece utilitatile se propun a se asigura de la un tert (SC MASTER SWIM SRL)care nu are ca obiect de activitate furnizarea de utilitati.  S-a bifat nu la 
punctul 1.2 deoarece utilitatile se propun a se asigura de la un tert (SC MASTER SWIM SRL)care nu are ca obiect de activitate furnizarea de utilitati.  In baza adresei APDRP E 31413 
si inregistrata la CRPDRP 7 Centru cu nr 31569/13.12.2012 s-a procedat la reanalizarea eligibilitatii din punct de vedere a unor neconcordante intre studiul de fezabilitate si solutia 
prezentata in SF in ceea ce priveste alimentarea cu apa, energie electrica, precum si asigurarea cofinantarii. In urma reevaluarii si luand in considerare documentele prezentate de 
solicitant  , s-a bifat nu la 1.2 si EG 17., proiectul declarandu-se neeligibil. S-a bifat nu la  EG 17  Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari intre 
datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, racordarea la energie electrica asa cum reiese din fisa E 4.1.  deasemenea 
nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG17 -solicitantul nu face dovada cofinantarii.
  Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv 
sursa de apa, racordarea la energie electrica asa cum reiese din fisa E 4.1.  deasemenea nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG17 -solicitantul nu face dovada cofinantarii.

129 313 M 01 12 7 08 00026 2012 5 11
LUCRARI DE CONSTRUIRE - 
PENSIUNE TURISTICA TREI 
MARGARETE - SANPETRU

S.C. JOY 
RESIDENCE S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - - 399.500 0 199.750 0 199.750 14.596.147

Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa 
de apa, racordarea la energie electrica asa cum reiese din fisa E 4.1.    S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de 
pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, energie electrica asa cum reiese din fisa E 4.1.RAPORTUL ASUPRA VERIFICARII PE TEREN a OJPDRP Brasov  S-a bifat nu la 
1.2 si EG 17., proiectul declarandu-se neeligibil.
  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG17 nu se indeplineste deasemenea EG17 - dovada cofinantarii.  Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista 
necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, racordarea la energie electrica, asa cum reiese din fisa E 
4.1.RAPORTUL ASUPRA VERIFICARII PE TEREN a OJPDRP Brasov. Furnizorul de utilitati precizat in cererea de finantare SC MASTER SWIM SRL nu are ca domeniu de activitate 
aceste obiective. Nu se indeplineste deasemenea EG17 - dovada cofinantarii. 
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130 313 M 01 12 7 08 00032 2012 5 11
LUCRARI DE CONSTRUIRE - 
PENSIUNE TURISTICA TREI 
MARGARETE - SANPETRU

S.C. KARIN FIKAR 
LAND S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - - 399.700 0 199.850 0 199.850 14.795.997

S-a bifat nu la punctul 1.2 deoarece utilitatile se propun a se asigura de la un tert (SC MASTER SWIM SRL)care nu are ca domeniu de activitate furnizarea de utilitati  S-a bifat nu la 
punctul 1.2 deoarece utilitatile se propun a se asigura de la un tert (SC MASTER SWIM SRL)care nu are ca obiect de activitate furnizarea de utilitati  Proiectul nu indeplineste criteriul 
EG17 - dovada cofintarii .

131 313 M 01 12 7 08 00025 2012 5 11
LUCRARI DE CONSTRUIRE - 
PENSIUNE TURISTICA TREI 
MARGARETE - SANPETRU

S.C. MASTER BALL 
S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - - 399.500 0 199.750 0 199.750 14.995.747

S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, energie electrrica 
asa cum reiese din fisa E 4.1.  S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv 
sursa de apa, energie electrica asa cum reiese din fisa E 4.1.  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG17 deoarece din analiza documentelor  rezulta faptul ca solicitantul nu mai face 
dovada cofinantarii.  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG17 deoarece din analiza documentelor prezentate lrezulta faptul ca solicitantul nu mai face dovada cofinantarii.  Proiectul  
este neeligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, 
energie electrica. asa cum reiese din fisa E 4.1. Proiectul nu indeplineste EG17 dovada cofinantarii.  Proiectul  este neeligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari 
intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, energie electrica. asa cum reiese din fisa E 4.1. Proiectul nu indeplineste 
EG17 dovada cofinantarii. 

132 313 M 01 12 7 08 00028 2012 5 11
LUCRARI DE CONSTRUIRE - 
PENSIUNE TURISTICA TREI 
MARGARETE - SANPETRU

S.C. TOY HOUSE 
S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - - 399.500 0 199.750 0 199.750 15.195.497

EG1-Solicitantul nu are asigurata functionarea independenta  a investitiei,din punct de vedere al energiei electrie si apa, deoarece alimentarea cu energie electrica "se va face prin 
racordarea la reteaua electrica din zona,prin intermediu unui post de transformare aflat in proprietatea  societatii vecine SC FUN AGREMENT SRL" iar necesarul de apa va fi asigurat 
"prin intermediul unui put forat aflat in proprietatea societatii vecine SC MASTER SWIM SRL"-de mentionat faptul ca cele doua  societati(SC FUN AGREMENT SRL si SC FUN 
AGREMENT SRL) prin intermediul carora se asigura necesarul de energie electrica si apa se afla in acest moment in evaluare.  
EG3- Solicitantul nu poate demonstra viabilitatea investitiei deoarece nu are surse independente de energie electrice si apa   EG1-Solicitantul nu are asigurata functionarea 
independenta  a investitiei,din punct de vedere al energiei electrice si apa, deoarece alimentarea cu energie electrica "se va face prin racordarea la reteaua electrica din zona,prin 
intermediu unui post de transformare aflat in proprietatea  societatii vecine SC FUN AGREMENT SRL" iar necesarul de apa va fi asigurat "prin intermediul unui put forat aflat in 
proprietatea societatii vecine SC MASTER SWIM SRL"-de mentionat faptul ca cele doua  societati(SC FUN AGREMENT SRL si SC FUN AGREMENT SRL) prin intermediul carora se 
asigura necesarul de energie electrica si apa se afla in acest moment in evaluare.  
EG3- Solicitantul nu poate demonstra viabilitatea investitiei deoarece nu are surse independente de energie electrice si apa   EG1-Solicitantul nu are asigurata functionarea 
independenta  a investitiei,din punct de vedere al energiei electrie si apa, deoarece alimentarea cu energie electrica "se va face prin racordarea la reteaua electrica din zona,prin 
intermediu unui post de transformare aflat in proprietatea  societatii vecine SC FUN AGREMENT SRL" iar necesarul de apa va fi asigurat "prin intermediul unui put forat aflat in 
proprietatea societatii vecine SC MASTER SWIM SRL"-de mentionat faptul ca cele doua  societati(SC FUN AGREMENT SRL si SC FUN AGREMENT SRL) prin intermediul carora se 
asigura necesarul de energie electrica si apa se afla in acest moment in evaluare.  
EG3- Solicitantul nu poate demonstra viabilitatea investitiei deoarece nu are surse independente de energie electrice si apa   EG1-Solicitantul nu are asigurata functionarea 
independenta  a investitiei,din punct de vedere al energiei electrie si apa, deoarece alimentarea cu energie electrica "se va face prin racordarea la reteaua electrica din zona,prin 
intermediu unui post de transformare aflat in proprietatea  societatii vecine SC FUN AGREMENT SRL" iar necesarul de apa va fi asigurat "prin intermediul unui put forat aflat in 
proprietatea societatii vecine SC MASTER SWIM SRL"-de mentionat faptul ca cele doua  societati(SC FUN AGREMENT SRL si SC FUN AGREMENT SRL) prin intermediul carora se 
asigura necesarul de energie electrica si apa se afla in acest moment in evaluare.  
EG3- Solicitantul nu poate demonstra viabilitatea investitiei deoarece nu are surse independente de energie electrice si apa  

133 313 M 01 12 7 08 00029 2012 5 11

„TRANSFORMARE LOCUINŢĂ ÎN 
PENSIUNE TURISTICĂ, PĂSTRAREA 

ŞI PROMOVAREA CULTURII 
TRADIŢIONALE ÎN LOCALITATEA 
SÂNPETRU,  JUDEŢUL BRAŞOV” 

TECUŞAN IULIA 
GEORGIANA BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - - 188.175 0 94.087 0 94.088 15.289.584

 Extrasul de Carte Funciara depus(solicitat la informatii suplimentare), prezinta la Foaia de sarcini urmatoarea mentiune "se inscrie privilegiul vanzatorului pentru diferenta de pret de 
27.000 euro", de aici rezulta  ca solicitantul nu este proprietar pe imobilul care face obiectul acestei investitii.  Extrasul de Carte Funciara depus(solicitat la informatii suplimentare), 
prezinta la Foaia de sarcini urmatoarea mentiune "se inscrie privilegiul vanzatorului pentru diferenta de pret de 27.000 euro", de aici rezulta ca vanzatorul nu aluat la cunostinta de 
contractul de donatie nr.593/27.02.2012 si nu se cunoaste daca a fost achitata prima transa din diferenta de pret de 27000 euro. 

134 313 M 01 12 7 08 00050 2012 5 14 PENSIUNE TURISTICA STANCULESCU 
MARCELA BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 15.489.584

1.7 si 1.8 nu e cazul
S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, energie electrica 
asa cum reiese din fisa E 4.1.
  1.7 si 1.8 nu e cazul
S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, energie electrica 
asa cum reiese din fisa E 4.1.
EG 17
  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG17 deoarece din analiza documentelor prezentate rezulta faptul ca solicitantul nu mai face dovada cofinantarii   Proiectul nu  este eligibil 
deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, energie 
electrica. asa cum reiese din fisa E 4.1. Proiectul nu indeplineste EG17 dovada cofinantarii.
  Proiectul nu  este eligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv 
sursa de apa, energie electrica. asa cum reiese din fisa E 4.1. Proiectul nu indeplineste EG17 dovada cofinantarii.

135 313 M 01 12 7 08 00046 2012 5 14 PENSIUNE TURISTICA MANOILA DRAGOS BRASOV
Comuna/Oras 

SINCA NOUA Sat 
SINCA NOUA

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 15.689.584

La vizita pe teren expertii OJPDRP au constatat ca nu s-a putut identifica sursa de apa si nici existenta stalpilor de curent electric. Proiectul nu are asigurate utilitatile de baza.  La vizita 
pe teren expertii OJPDRP au constatat ca nu s-a putut identifica sursa de apa si nici existenta stalpilor de curent electric. Proiectul nu are asigurate utilitatile de baza.   S-a bifat NU la 
criteriul de eligibilitate EG17 deoarece din analiza documentelor prezentate rezulta faptul ca solicitantul nu mai face dovada cofinantarii.  Proiectul este neeligibil deoarece nu este 
indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, racordarea la energie electrica 
asa cum reiese din fisa E 4.1.  Nu s-a putut identifica sursa de apa si nici existenta stalpilor de curent. Nu se indeplineste deasemenea EG17 - dovada cofinantarii. 

136 313 M 01 12 7 08 00043 2012 5 14 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
TURISTICA P+M ALBU IULIA BRASOV

Comuna/Oras 
DRAGUS Sat 

DRAGUS
- - - - - - - - - - - 102.409 0 87.047 0 15.362 15.776.631

EG-17-solicitantul nu respecta  definitia agroturismului.Conf precizarilor din Ghid si Ord.1051/2011 al MDRT anexa1.5, pct4,reiese ca este obligatoriu ca pensiunile agroturistice sa 
ofere turistilor masa preparata din produse naturale ,preponderent din gospodaria proprie sau producatori autorizati pe plan local. Solicitantul nu ofera nici o masa turistilor,in SF pct 2.6 
specifica"gazda va pune la dispozitia turistilor bucataria proprie,sursa de energie ,ustensilele de bucatariesi alimente pentru ca turistii sa-si poata prepara hrana singuri. In ipotezele care 
au stat la baza intocmirii prognozelor nu se precizeaza ca va obtine venituri din servirea mesei.In raspunsul la informatii suplimentare nu se raspunde cum se asigura cel putin partial 
hrana din produsele obtinute din gospodaria proprie.
EG-14 -Notificarea DSVSA- nu atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare si ca prin realizarea investitiei obiectul va fi in concordanta cu legislatia in vigoare.Nu se 
precizeaza serviciile oferite turistilor..     Nu se respecta EG7 si EG14.
EG-17-solicitantul nu respecta  definitia agroturismului.Conf precizarilor din Ghid si Ord.1051/2011 al MDRT anexa1.5, pct4,reiese ca este obligatoriu ca pensiunile agroturistice sa 
ofere turistilor masa preparata din produse naturale ,preponderent din gospodaria proprie sau producatori autorizati pe plan local. Solicitantul nu ofera nici o masa turistilor,in SF pct 2.6 
specifica"gazda va pune la dispozitia turistilor bucataria proprie,sursa de energie ,ustensilele de bucatariesi alimente pentru ca turistii sa-si poata prepara hrana singuri. In ipotezele care 
au stat la baza intocmirii prognozelor nu se precizeaza ca va obtine venituri din servirea mesei.In raspunsul la informatii suplimentare nu se raspunde cum se asigura cel putin partial 
hrana din produsele obtinute din gospodaria proprie.
EG-14 -Notificarea DSVSA- nu atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare si ca prin realizarea investitiei obiectul va fi in concordanta cu legislatia in vigoare.Nu se 
precizeaza serviciile oferite turistilor.  1.2-nu se respecta eligibilitatea proiectului.
1.7 si 1.8- nu e cazul  1.2-nu se respecta eligibilitatea proiectului.
1.7 si 1.8- nu e cazul 

137 313 M 01 12 7 08 00055 2012 5 14 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA DUTU MIHAI VLAD BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - - 118.164 0 100.000 0 18.164 15.876.631

Proiectul nu este eligibil deoarece:
pct 1.2- Solicitantul care doreste finantare pentru "CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA " nu respecta conditia ca in momentul aplicarii sa aiba domiciliul in locatia /gospodaria 
/comuna respectiva.
pct.1.4- Nu se respecta pct2 din DECLARATIA F.  Proiectul nu este eligibil deoarece:
pct 1.2- Solicitantul care doreste finantare pentru "CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA " nu respecta conditia ca in momentul aplicarii sa aiba domiciliul in locatia /gospodaria 
/comuna respectiva.
pct.1.4- Nu se respecta pct2 din DECLARATIA F. 

138 313 M 01 12 7 08 00062 2012 5 15 CONSTRUIRE SI DOTARE 
PENSIUNE TURISTICA

SC LAZAR RESORT 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
BUNESTI Sat 

BUNESTI
- - - - - - - - - - - 398.534 0 199.267 0 199.267 16.075.898

la 1.7, 1.8 nu s-a bifat deoarece nu este cazul  Beneficiarul nu a putut prezenta cofinantarea proiectului   Beneficiarul nu a putut prezenta cofinantarea proiectului lNu se respecta criteriul 
EG 17 existenta cofinantarii.   Nu se respecta criteriul EG 17 existenta cofinantarii.  

139 313 M 01 12 7 08 00079 2012 5 15 INFIINTARE SI DOTARE PENSIUNE 
TURISTICA

SC LORD OF FARM 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
BUNESTI Sat 

BUNESTI
- - - - - - - - - - - 399.022 0 199.511 0 199.511 16.275.409

1.7;1.8 nu e cazul  EG 17
  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG17 deoarece din analiza documentelor , rezulta faptul ca solicitantul nu mai  poate face dovada cofinantarii.
  s-au cerut informatii suplimentare pt.corelare plan financiar din CF si SF    
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140 313 M 01 12 7 08 00065 2012 5 15 RESTAURANT SI PENSIUNE 
TURISTICA IN COMUNA BUNESTI

SC EMAGREMENT 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
BUNESTI Sat 

BUNESTI
- - - - - - - - - - - 398.914 0 199.457 0 199.457 16.474.866

La punctul 1.7  nu s-a bifat nimic, deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip Centru local de informare şi promovare turistică.  La punctul 1.7  nu s-a bifat nimic, deoarece 
solicitantul  nu prevede investiţii de tip Centru local de informare şi promovare turistică.  Reverificarea eligibilitatii solicitantilor s-a facut numai din punct de vedere al asigurarii cofinantarii 
conform adresei inregistrata la APDRP nr 31414/13.12.2012 si CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr 14402/14.12.2012
Criteriile de eligibilitate EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei si EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea 
proiectului nu sunt indeplinite deoarece  s-au constatat urmatoarele:
In cererea de finantare, respectiv in cadrul bugetului indicativ totalizator si in proiectiile financiare –indicatori financiari anexele B, solicitantul a prezentat faptul ca va asigura cofinantarea 
proiectului prin ,,imprumuturi”. Astfel, acesta ar fi trebuit sa prezinte scrisoare de confort si nu extras de cont . In urma reverificarii s-a constatat ca acest aspect nu a fost rectificat nici 
ca urmare a solicitarii de informatii suplimentare.Cu ocazia prezentarii raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare, potentialul beneficiar a prezentat in cadrul cap 1.4 Bilant 
sintetic previzionat faptul ca va restitui creditul de investitie, iar in cap 1.5 Flux de numerar se mentioneaza ca: Pentru cofinantarea cheltuielilor se va folosi avansul ce se va acorda in 
procent de 50% din ajutorul financiar nerambursabil si un credit bancar in valoare de 875.177 lei pe 5 ani cu o rata a dobanzii pe care am estimate-o de 11%.... De mentionat ca creditul 
va avea o perioada de gratie de 36 luni timp in care investitia va fi terminata “. Prin urmare se constata ca, solicitantul in baza proiectiilor finaciare ar fi trebuit sa prezinte Scrisoare de 
confort. De asemenea, solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al studiului de fezabilitate care mentioneaza in cadrul cap 1.5 Flux de numerar urmatoarele:
- atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune !
Astfel solicitantul a prezentat in anexa B6, pentru lunile 10 si 11 un ,,disponibil de numerar la sfarsitul perioadei” negativ.
In concluzie, cu toate ca solicitantul a prezentat extras de cont, in baza neclaritatilor mentionate mai sus, se considera ca acesta nu asigura cofinantarea proiectului in conditiile in care s-
au realizat proiectiile financiare. 
  Reverificarea eligibilitatii solicitantilor s-a facut numai din punct de vedere al asigurarii cofinantarii conform adresei inregistrata la APDRP nr 31414/13.12.2012 si CRPDRP 4 SV 
Oltenia cu nr 14402/14.12.2012
Criteriile de eligibilitate EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei si EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea 
proiectului nu sunt indeplinite deoarece  s-au constatat urmatoarele:
In cererea de finantare, respectiv in cadrul bugetului indicativ totalizator si in proiectiile financiare –indicatori financiari anexele B, solicitantul a prezentat faptul ca va asigura cofinantarea 
proiectului prin ,,imprumuturi”. Astfel, acesta ar fi trebuit sa prezinte scrisoare de confort si nu extras de cont . In urma reverificarii s-a constatat ca acest aspect nu a fost rectificat nici 
ca urmare a solicitarii de informatii suplimentare.Cu ocazia prezentarii raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare, potentialul beneficiar a prezentat in cadrul cap 1.4 Bilant 
sintetic previzionat faptul ca va restitui creditul de investitie, iar in cap 1.5 Flux de numerar se mentioneaza ca: Pentru cofinantarea cheltuielilor se va folosi avansul ce se va acorda in 
procent de 50% din ajutorul financiar nerambursabil si un credit bancar in valoare de 875.177 lei pe 5 ani cu o rata a dobanzii pe care am estimate-o de 11%.... De mentionat ca creditul 
va avea o perioada de gratie de 36 luni timp in care investitia va fi terminata “. Prin urmare se constata ca, solicitantul in baza proiectiilor finaciare ar fi trebuit sa prezinte Scrisoare de 
confort. De asemenea, solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al studiului de fezabilitate care mentioneaza in cadrul cap 1.5 Flux de numerar urmatoarele:
- atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune !
Astfel solicitantul a prezentat in anexa B6, pentru lunile 10 si 11 un ,,disponibil de numerar la sfarsitul perioadei” negativ.
In concluzie, cu toate ca solicitantul a prezentat extras de cont, in baza neclaritatilor mentionate mai sus, se considera ca acesta nu asigura cofinantarea proiectului in conditiile in care s-
au realizat proiectiile financiare. 

141 313 M 01 12 7 08 00068 2012 5 15 PENSIUNE TURISTICA HRISCU IOANA BRASOV
Comuna/Oras 

SINCA NOUA Sat 
SINCA NOUA

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 16.674.866

S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, asa cum reiese 
din fisa E 4.1.  Raport asupra verificarii pe teren nr. 2228/27.12.2012 
La 1.7 si 1.8 nu este cazul  S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv 
sursa de apa, asa cum reiese din fisa E 4.1.  Raport asupra verificarii pe teren nr. 2228/27.12.2012 
La 1.7 si 1.8 nu este cazul  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG17 deoarece din analiza documentelor  rezulta faptul ca solicitantul nu mai face dovada cofinantarii.  
  Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit punctul 1.2 deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa 
de apa, asa cum reiese din fisa E 4.1.  Raport asupra verificarii pe teren nr. 2228/27.12.2012 si criteriul de eligibilitate EG 17

142 313 M 01 12 7 08 00087 2012 5 15 PENSIUNE TURISTICA LEDER RALUCA-
IOANA BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 16.874.866

S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta asigurarii utilitatilor, respectiv sursa de apa, asa 
cum reiese din fisa E 4.1.  Raport asupra verificarii pe teren nr. 2231/27.12.2012
La punctul 1.7 si 1.8 nu este cazul  -a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta asigurarii 
utilitatilor, respectiv sursa de apa, asa cum reiese din fisa E 4.1.  Raport asupra verificarii pe teren nr. 2231/27.12.2012
La punctul 1.7 si 1.8 nu este cazul  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG17 deoarece din analiza documentelor prezentate rezulta faptul ca solicitantul nu poate face dovada 
cofinantarii.  Proiectul nu este eligibil deoarece proiectul nu indeplineste punctul 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate, respectiv nu sunt asigurate utilitatile si criteriul de 
eligibilitate EG 17 Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului 

143 313 M 01 12 7 08 00077 2012 5 15 PENSIUNE TURISTICA FENECHIU 
PETRUTA BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 17.074.866

S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, asa cum reiese 
din fisa E 4.1.  Raport asupra verificarii pe teren   S-a bifat Nu la punctul 1.2 , deoarece exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta 
utilitatilor, respectiv sursa de apa, asa cum reiese din fisa E 4.1.  Raport asupra verificarii pe teren   Proiectul nu indeplineste criteriul EG17 - dovada cofintarii . Proiectul este neeligibil 
deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, racordarea la 
energie electrica asa cum reiese din fisa E 4.1.  Nu se indeplineste deasemenea EG17 - dovada cofinantarii.  Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 , exista 
necorelari intre datele inscrise in Cererea de Finantare si situatia de pe teren, in privinta utilitatilor, respectiv sursa de apa, racordarea la energie electrica asa cum reiese din fisa E 4.1.  
Nu se indeplineste deasemenea EG17 - dovada cofinantarii. 

144 313 M 01 12 7 08 00060 2012 5 15

SCHIMBARE DESTINATIE CASA DE 
LOCUIT IN PENSIUNE 

AGROTURISTICA, PASTRAREA SI 
PROMOVAREA CULTURII 

TRADITIONALE

HERMENEANU 
ALINA IOANA BRASOV Comuna/Oras BRAN 

Sat SOHODOL - - - - - - - - - - - 118.164 0 100.000 0 18.164 17.174.866

1.4- nu se respecta pct 2 si pct 3 din Declaratie.
1.7 si 1.8 nu este cazul  1.4- nu se respecta pct 2 si pct 3 din Declaratie.
1.7 si 1.8 nu este cazul  EG1- Cladirea care face obiectul proiectului nu corespunde cu cea din doc.de proprietate(Contract de vinzare-cumparare,Extras CF) si Cerfificat de Urbanism. 
Cladirea pezentata in SF  si in Expertiza tehnica, este din caramida cu un regim de inaltime de P+E iar in documente (Contract de vinzare-cumparare,Extras CF,Cerfificat de 
Urbanism)este o casa de lemn.
EG9- In C.U ,la pct2 regimul ecomonic, la folosinta actuala este precizata " casa de lemn" ceea ce nu corespunde investitia din SF si cu realitatea din teren.
EG16-Doc. de proprietate depuse, Contract de vinzare-cumparare,Extras CF,certifica  dreptul de proprietate asupra unei case de lemn, ceea ce nu corespunde cu investitia prevazuta 
prin proiect, care se face pe o casa din caramida P+E.
La vizita pe teren,la locul implementarii  s-a constatat existenta unei cladiri din caramida P+E, cladire  care este descrisa in SF si care face obiectul investitiei.    EG1- Cladirea care face 
obiectul proiectului nu corespunde cu cea din doc.de proprietate(Contract de vinzare-cumparare,Extras CF) si Cerfificat de Urbanism. Cladirea pezentata in SF  si in Expertiza tehnica, 
este din caramida cu un regim de inaltime de P+E iar in documente (Contract de vinzare-cumparare,Extras CF,Cerfificat de Urbanism)este o casa de lemn.
EG9- In C.U ,la pct2 regimul ecomonic, la folosinta actuala este precizata " casa de lemn" ceea ce nu corespunde investitia din SF si cu realitatea din teren.
EG16-Doc. de proprietate depuse, Contract de vinzare-cumparare,Extras CF,certifica  dreptul de proprietate asupra unei case de lemn, ceea ce nu corespunde cu investitia prevazuta 
prin proiect, care se face pe o casa din caramida P+E.La vizita pe teren s-a constatat la locul implementarii existenta unei cladiri din caramida P+E, cladire  care este descrisa in SF si 
care face obiectul investitiei.    Nu se respecta toate conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. 
EG1- Cladirea care face obiectul Cererii de finantare nu corespunde cu cea din doc.de proprietate,Contract de vinzare-cumparare,Extras CF si Cerfificat de Urbanism. Cladirea 
descrisa in SF si in Expertiza tehnica, este din caramida cu un regim de inaltime de P+E iar in documentele pezentate (Contract de vinzare-cumparare ,Extras CF, Certificat de 
urbanism)este o casa de lemn.
EG9- In C.U ,la pct2 regimul ecomonic, la folosinta actuala este precizata " casa de lemn" ceea ce nu corespunde cu investitia din SF si cu realitatea din teren.
EG16-Doc. de proprietate depuse, Contract de vinzare-cumparare,Extras CF, certifica  dreptul de proprietate asupra unei case de lemn, ceea ce nu corespunde cu investitia prevazuta 
prin proiect, care se face pe o casa din caramida P+E.La vizita pe teren,la locul implementarii  s-a constatat existenta unei cladiri din caramida P+E, cladire prezentata in SF si care face 
obiectul investitiei.    Nu se respecta toate conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. 
EG1- Cladirea care face obiectul Cererii de finantare nu corespunde cu cea din doc.de proprietate,Contract de vinzare-cumparare,Extras CF si Cerfificat de Urbanism. Cladirea 
descrisa in SF si in Expertiza tehnica, este din caramida cu un regim de inaltime de P+E iar in documentele pezentate (Contract de vinzare-cumparare ,Extras CF,Certificat de 
urbanism)este o casa de lemn.
EG9- In C.U ,la pct2 regimul ecomonic, la folosinta actuala este precizata " casa de lemn" ceea ce nu corespunde cu investitia din SF si cu realitatea din teren.
EG16-Doc. de proprietate depuse, Contract de vinzare-cumparare,Extras CF, certifica  dreptul de proprietate asupra unei case de lemn, ceea ce nu corespunde cu investitia prevazuta 
prin proiect, care se face pe o casa din caramida P+E.La vizita pe teren s-a constatat la locul implementarii existenta unei cladiri din caramida P+E, cladire prezentata in SF si care face 
obiectul investitiei.   

145 313 M 01 12 7 08 00082 2012 5 15

„EXTINDERE ŞI MODERNIZARE 
PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN 

PENSIUNE TURISTICĂ CU 
PĂSTRAREA ŞI PROMOVAREA 

CULTURII TRADIŢIONALE” 

GIURGIU IRINA 
CRISTINA 

PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ

BRASOV
Comuna/Oras 
MOIECIU Sat 

MOIECIU DE JOS
- - - - - - - - - - - 399.700 0 199.850 0 199.850 17.374.716

EG8= Solicitantul prezinta expertiza tehnica unde expertul  recomanda demolarea completa a cladirii iar in Ghidul solicitantului se precizeaza ca in cazul zonelor deja dezvoltate din punct 
de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică-
 EG14=solicitantul nu prezinta Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar - 
veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea
depunerii Cererii de Finanţare - SOLICITANTUL prezinta doar o adresa de la DSVSA prin care se comunica ca "nu face obiectul notificarii s-au avizarii sanitar-veterinare si pentru 
siguranta alimentelor pentru activitatea desfasurata-PENSIUNE TURISTICA-la data prezenta asigura numai sevicii de cazre" in timp ce CERTIFICATUL DE CLASIFICARE este dat 
pentru PENSIUNE AGROTURISTICA.
   EG8= Solicitantul prezinta expertiza tehnica unde expertul  recomanda demolarea completa a cladirii iar in Ghidul solicitantului se precizeaza ca in cazul zonelor deja dezvoltate din 
punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică
 EG14=solicitantul nu prezinta Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar - 
veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea
depunerii Cererii de Finanţare - SOLICITANTUL prezinta doar o adresa de la DSVSA prin care se comunica ca "nu face obiectul notificarii s-au avizarii sanitar-veterinare si pentru 
siguranta alimentelor pentru activitatea desfasurata-PENSIUNE TURISTICA-la data prezenta asigura numai sevicii de cazre" in timp ce CERTIFICATUL DE CLASIFICARE este dat 
pentru PENSIUNE AGROTURISTICA.
   3.5 - NU E CAZUL  3.5 - NU E CAZUL  1. pct.1.4- solicitanul nu-si respecta declaratia ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul Solicitantului 
2. pct 1.7 si 1.8 - nu e cazul  . pct.1.4- solicitanul nu-si respecta declaratia ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul Solicitantului 
2. pct 1.7 si 1.8 - nu e cazul  1. pct.1.4- solicitanul nu-si respecta declaratia ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul Solicitantului 
2.EG8= Solicitantul prezinta expertiza tehnica unde expertul  recomanda demolarea completa a cladirii iar in Ghidul solicitantului se precizeaza ca in cazul zonelor deja dezvoltate din 
punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică
3. EG14=solicitantul nu prezinta Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar - 
veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea
depunerii Cererii de Finanţare - SOLICITANTUL prezinta doar o adresa de la DSVSA prin care se comunica ca "nu face obiectul notificarii s-au avizarii sanitar-veterinare si pentru 
siguranta alimentelor pentru activitatea desfasurata-PENSIUNE TURISTICA-la data prezenta asigura numai sevicii de cazre" in timp ce CERTIFICATUL DE CLASIFICARE este dat 
pentru PENSIUNE AGROTURISTICA.
  1. pct.1.4- solicitanul nu-si respecta declaratia ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul Solicitantului 
2.EG8= Solicitantul prezinta expertiza tehnica unde expertul  recomanda demolarea completa a cladirii iar in Ghidul solicitantului se precizeaza ca in cazul zonelor deja dezvoltate din 
punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică
3. EG14=solicitantul nu prezinta Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar - 
veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea
depunerii Cererii de Finanţare - SOLICITANTUL prezinta doar o adresa de la DSVSA prin care se comunica ca "nu face obiectul notificarii s-au avizarii sanitar-veterinare si pentru 
siguranta alimentelor pentru activitatea desfasurata-PENSIUNE TURISTICA-la data prezenta asigura numai sevicii de cazre" in timp ce CERTIFICATUL DE CLASIFICARE este dat 
pentru PENSIUNE AGROTURISTICA.

146 313 M 01 12 7 08 00086 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA P+1E+M FLEPS HILDE RITA BRASOV

Comuna/Oras 
DRAGUS Sat 

DRAGUS
- - - - - - - - - - - 348.979 0 174.489 0 174.490 17.549.205

s-a bifat NU la punctul 1.4 deoarece Declaratia F nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului, semnatura de pe document  fiind diferita de cea de pe Procura cu Incheiere de 
Autentificare 837/12.04.2012 din Dosarul administrativ   S-a bifat NU la criteriile de eligibilitate EG 12, EG 13, EG 18 deoarece Declaratiile pe proprie raspundere si angajamentele din 
Cererea de Finantare nu sunt semnate de reprezentantul legal al proiectului, semnatura de pe aceste documente fiind diferita de cea de pe Procura cu Incheiere de Autentificare 
837/12.04.2012 din Dosarul administrativ al proiectului.  Proiectul nu este eligibil Cererea de finantare, Declaratia F, Angajamentele si declaratiile pe proprie raspundere nu sunt semnate 
de reprezentantul legal al proiectului FLEPS HILDE RITA, semnatura de pe aceste documente fiind diferita de cea de pe Procura cu Incheiere de Autentificare 837/12.04.2012 din 
Dosarul administrativ 
Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG 12, EG 13, EG 18 datorita celor mentionate anterior. 

147 313 M 01 12 7 08 00112 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA CODREA VETUTA BRASOV

Comuna/Oras 
VISTEA Sat VISTEA 

DE JOS
- - - - - - - - - - - 116.473 0 99.002 0 17.471 17.648.207

1.2- nu se respecta conditiile de eligibilitate
1.4- nu se respecta pct 2 din Declaratia F
1.7 si 1.8- nu este cazul  1.7 si 1.8- nu este cazul  EG2- nu se depune extras Registrul Agricol,depune Adeverinta  3.5- nu e cazul  3.5- nu e cazul  EG2- nu se depune extras Registrul 
Agricol,depune Adeverinta 
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148 313 M 01 12 7 08 00089 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+1 E

SOFONEA MARIA 
AURICA BRASOV

Comuna/Oras 
DRAGUS Sat 

DRAGUS
- - - - - - - - - - - 117.016 0 99.463 0 17.553 17.747.670

Criteriul de Eligibilitate „EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea 
serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare” nu este indeplinit deoarece nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse nu ating standardul 
de calitate de minim o floare conform legislatiei nationale in vigoare, respectiv Ordinul nr. 1051/03.03.2011. 
Conform acestui ordin, solicitantul nu a  cuprins in Bugetul Indicativ toate dotarile pentru camere, dotari obligatorii pentru standardul de calitate de 3 margarete, asa cum solicitantul 
prezinta in sectiunea A4 „Descrierea succinta a proiectului”. Dintre aceste dotari mentionam: plapuma, pled sau paturi, perne mari, cearsaf pentru pat si cearsaf pentru pled, patura sau 
plapuma, cuvertura pat, masa si scaune, oglinda, veioza sau aplica la capatul patului, prosoape pentru fata, prosoape plusate pentru baie, perdele si draperii, mijloace de protectie 
impotriva insectelor, pahare, vaza pentru flori sau aranjament floral.

  Criteriul de Eligibilitate „EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea 
serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare” nu este indeplinit deoarece nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse nu ating standardul 
de calitate de minim o floare conform legislatiei nationale in vigoare, respectiv Ordinul nr. 1051/03.03.2011. 
Conform acestui ordin, solicitantul nu a  cuprins in Bugetul Indicativ toate dotarile pentru camere, dotari obligatorii pentru standardul de calitate de 3 margarete, asa cum solicitantul 
prezinta in sectiunea A4 „Descrierea succinta a proiectului”. Dintre aceste dotari mentionam: plapuma, pled sau paturi, perne mari, cearsaf pentru pat si cearsaf pentru pled, patura sau 
plapuma, cuvertura pat, masa si scaune, oglinda, veioza sau aplica la capatul patului, prosoape pentru fata, prosoape plusate pentru baie, perdele si draperii, mijloace de protectie 
impotriva insectelor, pahare, vaza pentru flori sau aranjament floral.

  Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG7.

  Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG7 

149 313 M 01 12 7 08 00094 2012 5 16 PENSIUNEA GRID 237 URDEA VIORICA BRASOV Comuna/Oras 
PARAU Sat GRID - - - - - - - - - - - 70.000 0 59.500 0 10.500 17.807.170

pct 16 si 1.7 nu e cazul  pct 16 si 1.7 nu e cazul  Solicitantul nu prezinta doc.18- care sa demonstreze desfasurarea unei activitati agricole in momentul aplicarii.  3.6- nu e cazul  3.6- n
cazul  Solicitantul nu prezinta doc.18- care sa demonstreze desfasurarea unei activitati agricole in momentul aplicarii. 

150 313 M 01 12 7 08 00099 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+M VALEA 
CRAIULUI SI CONSTRUCTIE 

LOCUINTA P+M

LANCEA 
GHEORGHE BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - - 117.640 0 99.994 0 17.646 17.907.164

1.2 - nu se respecta toate criteriile de eligibilitate. 1.4- nu se respecta pct 2 din Declaratia F;1.7 si 1.8 nu e cazul  1.7 si 1.8nu e cazul  3.5- nu e cazul  3.5- nu e cazul  EG2- nu prezinta 
extras din Registrul Agricol,depune Adeverinta. 

151 313 M 01 12 7 08 00091 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+1E

SUCACIU MELANIA-
ELENA BRASOV

Comuna/Oras 
DRAGUS Sat 

DRAGUS
- - - - - - - - - - - 117.171 0 99.595 0 17.576 18.006.759

1.7;1.8-nu e cazul  1.7 si 1.8 nu e cazul  EG7-Solicitantul nu respecta nivelul ce confort  si calitatea serviciilor de minim 1 floare.  3.5-nu e cazul  3.5- nu e cazul  EG7-Solicitantul nu 
respecta nivelul ce confort  si calitatea serviciilor de minim 1 floare. 

152 313 M 01 12 7 08 00119 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA, COMUNA VULCAN, JUD. 
BRASOV

SC PINERINIO SRL BRASOV
Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 18.206.759

17 si 18 nu e cazul  35 nu e cazul   S-au creeat conditii artificiale de catre SC PINERINIO SRL si SC FLOMARCADIA SRL :in ambele firme este acelasi administrator care este si 
reprezentant legal si care va coordona implementarea ambelor proiecte; investitiile se fac pe terenuri alaturate, provenind de la aceeasi persoana;solicitantii au acelasi sediu 
social;proiectele sunt identice din punct de vedere constructiv;prin urmare proiectul este neeligibil. 

153 313 M 01 12 7 08 00109 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA, COMUNA VULCAN, JUD. 
BRASOV

SC FLOMARCADIA 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 18.406.759

la punctele 1.7 si 1.8 nu este cazul.  S-a constatat creearea de conditii artificiale. 

154 313 M 01 12 7 08 00100 2012 5 16
CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M 

IN COMUNA CRISTIAN, DN 73 FN, 
JUD. BRASOV

MUNTEANU 
SIMONA IOLANDA BRASOV

Comuna/Oras 
CRISTIAN Sat 

CRISTIAN
- - - - - - - - - - - 130.238 0 100.000 0 30.238 18.506.759

1.2- solicitantul care doreste  finantare pentru agropensiune nu respecta conditia de eligibilitate ca in momentul depunerii sa desfasoare activitate agricola- cerere neeligibila
1.4-nu respecta criteriile  de eligibilitate referitoare la agropensiuni (EG2;EG7)- cerere neeligibila.
1.7 si 1.8- nu e cazul   1.2- solicitantul care doreste  finantare pentru agropensiune nu respecta conditia de eligibilitate ca in momentul depunerii sa desfasoare activitate agricola- cerere 
neeligibila
1.4-nu respecta criteriile  de eligibilitate referitoare la agropensiuni (EG2;EG7)- cerere neeligibila.
1.7 si 1.8- nu e cazul   EG2- solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii: nu se precizeaza in SF- pct24 ca desfasoara activitate agricola iar extrasul din Registrul 
agricol nu demonstreaza acest lucru ( nu este dat pentru solicitant, nu prezinta situatia din 2012, nu specifica desfasurarea unei activitati agricole)
EG5- structura  investitiei prezentata in SF este diferita de cea din Aviz MDRT.In Aviz la parter este o camera cu baie pentru administrator, iar in SF la parter se sustine o garsoniera ca 
locuinta pentru proprietar.
EG7- nu se respecta definitia agroturismului - solicitantul nu imbina activitatea agricola cu serviciile turistice,nu ofera nici o masa turistilor asa cum rezulta din SF si prognoze.
EG14- Avizul DSVSA, nu atesta conf.proiectului cu legislatia in vigoare ,nu specifica serviciile oferite turistilor.
   EG2- solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii: nu se precizeaza in SF- pct24 ca desfasoara activitate agricola iar extrasul din Registrul agricol nu 
demonstreaza acest lucru ( nu este dat pentru solicitant, nu prezinta situatia din 2012, nu specifica desfasurarea unei activitati agricole)
EG5- structura  investitiei prezentata in SF este diferita de cea din Aviz MDRT.In Aviz la parter este o camera cu baie pentru administrator, iar in SF la parter se sustine o garsoniera ca 
locuinta pentru proprietar.
EG7- nu se respecta definitia agroturismului - solicitantul nu imbina activitatea agricola cu serviciile turistice,nu ofera nici o masa turistilor asa cum rezulta din SF si prognoze.
EG14- Avizul DSVSA, nu atesta conf.proiectului cu legislatia in vigoare ,nu specifica serviciile oferite turistilor.
   3.5- nu e cazul.  3.5- nu e cazul.  EG2- solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii: nu se precizeaza in SF- pct24 ca desfasoara activitate agricola iar extrasul 
din Registrul agricol nu demonstreaza acest lucru ( nu este dat pentru solicitant, nu prezinta situatia din 2012, nu specifica desfasurarea unei activitati agricole)
EG5- structura  investitiei prezentata in SF este diferita de cea din Aviz MDRT.In Aviz la parter este o camera cu baie pentru administrator, iar in SF la parter se sustine o garsoniera ca 
locuinta pentru proprietar.
EG7- nu se respecta definitia agroturismului - solicitantul nu imbina activitatea agricola cu serviciile turistice,nu ofera nici o masa turistilor asa cum rezulta din SF si prognoze.
EG14- Avizul DSVSA, nu atesta conf.proiectului cu legislatia in vigoare ,nu specifica serviciile oferite turistilor.
   EG2- solicitantul nu desfasoara activitate agricola in momentul aplicarii: nu se precizeaza in SF- pct24 ca desfasoara activitate agricola iar extrasul din Registrul agricol nu 
demonstreaza acest lucru ( nu este dat pentru solicitant, nu prezinta situatia din 2012, nu specifica desfasurarea unei activitati agricole)
EG5- structura  investitiei prezentata in SF este diferita de cea din Aviz MDRT.In Aviz la parter este o camera cu baie pentru administrator, iar in SF la parter se sustine o garsoniera ca 
locuinta pentru proprietar.
EG7- nu se respecta definitia agroturismului - solicitantul nu imbina activitatea agricola cu serviciile turistice,nu ofera nici o masa turistilor asa cum rezulta din SF si prognoze.
EG14- Avizul DSVSA, nu atesta conf.proiectului cu legislatia in vigoare ,nu specifica serviciile oferite turistilor.

155 313 M 01 12 7 08 00096 2012 5 16 PENSIUNE SINCA NOUA DIMA GABRIELA BRASOV
Comuna/Oras 

SINCA NOUA Sat 
SINCA NOUA

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 18.706.759

Punctele 
1.2 si 1.4 : Specimenul de semnatura nu corespunde cu semnatura beneficiatului din procura notariala si cu semnaturile de pe declaratia F, Declaratia de autorizare, declaratia privind 
punctul de lucru, si alte pagini din dosar; 
1.6 Declaratie deschidere punct de lucru;
1.7 si 1.8 nu este cazul;  EG3: Pretul utilizat in previziuni este foarte mare, respectiv 180 lei / camera/ noapte, media preturilor la cazare in zona Sinca Veche-Sinca Noua-Poiana Marului 
fiind de aproximativ 100-110 ron / camera/ noapte. Simuland previziunile cu acest pret, investitia devine neprofitabila.
EG6: Nu respecta prevederile ordinului MDRT 1051/3.03.2011, ne fiind prevazute toate dotarile necesare unei pensiuni de 3 stele;
Camerele au o suprafata exagerat de mare in corelatie cu nivelul de clasificare de 3 flori.
EG12: Semnatura data in cadrul Declaratiei F difera de specimenul de semnatura;
  EG3: Pretul utilizat in previziuni este foarte mare, respectiv 180 lei / camera/ noapte, media preturilor la cazare in zona Sinca Veche-Sinca Noua-Poiana Marului fiind de aproximativ 
100-110 ron / camera/ noapte. Simuland previziunile cu acest pret, investitia devine neprofitabila.
EG6: Nu respecta prevederile ordinului MDRT 1051/3.03.2011, ne fiind prevazute toate dotarile necesare unei pensiuni de 3 stele;
EG12: Semnatura data in cadrul Declaratiei F difera de specimenul de semnatura;
Camerele au o suprafata exagerat de mare in corelatie cu nivelul de clasificare de 3 flori.  EG3: Pretul utilizat in previziuni este foarte mare, respectiv 180 lei / camera/ noapte, media 
preturilor la cazare in zona Sinca Veche-Sinca Noua-Poiana Marului fiind de aproximativ 100-110 ron / camera/ noapte. Simuland previziunile cu acest pret, investitia devine 
neprofitabila.
EG6: Nu respecta prevederile ordinului MDRT 1051/3.03.2011, ne fiind prevazute toate dotarile necesare unei pensiuni de 3 stele;
Camerele au o suprafata exagerat de mare in corelatie cu nivelul de clasificare de 3 flori.
EG12: Semnatura data in cadrul Declaratiei F difera de specimenul de semnatura;
  Punctele 
1.2 si 1.4 : Specimenul de semnatura nu corespunde cu semnatura beneficiatului din procura notariala si cu semnaturile de pe declaratia F, Declaratia de autorizare, declaratia privind 
punctul de lucru, si alte pagini din dosar; 
1.6 Declaratie deschidere punct de lucru;
1.7 si 1.8 nu este cazul; 

156 313 M 01 12 7 08 00093 2012 5 16 PENSIUNE SINCA NOUA CERCEL ALINA-
CLAUDIA BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 18.906.759

pct 1.4-nu sunt corecte informatiile referitoare la teren.
pct 1.7 si 1.8 nu e cazul  pct 1.4-nu sunt corecte informatiile referitoare la teren.
pct 1.7 si 1.8 nu e cazul  EG11- Terenul proprietate prezentat in extrasul CF si planul cadastral (document depus la informatii suplimentare ) are alta configutatie fata de terenul prezentat 
in planul de situatie.Acest lucru denota ca  documentatia a fost intocmita  pentru un alt teren
EG16-Beneficiarul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investiatia.   EG11- Terenul proprietate prezentat in extrasul CF si planul cadastral 
(document depus la informatii suplimentare ) are alta configutatie fata de terenul prezentat in planul de situatie.Acest lucru denota ca  documentatia a fost intocmita  pentru un alt teren
EG16-Beneficiarul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investiatia.   pct 3.5 nu e cazul  pct 3.5 nu e cazul  EG11- Terenul proprietate 
prezentat in extrasul CF si planul cadastral (document depus la informatii suplimentare ) are alta configutatie fata de terenul prezentat in planul de situatie.Acest lucru denota ca  
documentatia a fost intocmita  pentru un alt teren
EG16-Beneficiarul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investiatia.   EG11- Terenul proprietate prezentat in extrasul CF si planul cadastral 
(document depus la informatii suplimentare ) are alta configutatie fata de terenul prezentat in planul de situatie.Acest lucru denota ca  documentatia a fost intocmita  pentru un alt teren
EG16-Beneficiarul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investiatia.  
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

157 313 M 01 12 7 08 00103 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICĂ IN EXTRAVILANUL 
COMUNEI VULCAN

VIERU NELA-
SIMONA BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - - 117.402 0 99.791 0 17.611 19.006.550

EG2: Din Studiul de Fezabilitate nu rezulta activitatea agricola desfasurata; Solicitantul detine 6 familii de albine pe terenul pe care se doreste implementarea proiectului. 
In raportul E 4.1 -raport asupra verificarii pe teren se precizeaza faptul ca stupii de albine care s-au gasit pe teren nu aveau placute de identificare si din documentele atasate cererii de 
finantare nu se deduce faptul ca sunt in proprietatea solicitantului.
In cadrul sectiunii economice Anexele C, nu sunt prevazute venituri si cheltuieli din activitatile agricole;

EG7: Nu se respecta definitia agroturismului. In cadrul Studiului de Fezabilitate nu se prezinta in ce consta activitatea propriuzisa de agroturism. In cadrul sectiunii economice Anexele C 
nu sunt prevazute venituri si cheltuieli din activitatile agricole;

EG16: Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia este bun comun al sotilor Vieru. Nu s-a prezentat declaratia notariala a sotului privind acordul pentru realizarea investitiei.

Viabilitatea economica nu este detaliata in cadrul SF, nu sunt prevazute venituri si cheltuieli din activitatea agricola, nu sunt prevazute corect cheltuielile.  EG2: Din Studiul de Fezabilitate 
nu rezulta activitatea agricola desfasurata;

In raportul E 4.1 -raport asupra verificarii pe teren se precizeaza faptul ca stupii de albine care s-au gasit pe teren nu aveau placute de identificare si din documentele atasate cererii de 
finantare nu se deduce faptul ca sunt in proprietatea solicitantului.  Cheltuielile eligibile privind realizarea investitiei sunt reprezentate de cheltuieli cu Constructii si Instalatii. Bunurile si 
serviciile se realizeaza de catre beneficiar si sunt prevazute ca si cheltuieli neeligibile, prin urmare nu se verifica rezonabilitatea preturilor.
Pentru Constructii si instalatii s-a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi utilizata.  EG2: Din Studiul de Fezabilitate nu rezulta activitatea agricola desfasurata;
EG7: Nu se respecta definitia agroturismului;
EG16: Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia este bun comun al sotilor Vieru. Nu s-a prezentat declaratia notariala a sotului privind acordul pentru realizarea investitiei;

158 313 M 01 12 7 08 00116 2012 5 16  „CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-
TURISITCA  SI ELABORARE P.U.Z."

MOLDOVAN 
NICOLAE-MARCEL 

P.F.A.
BRASOV

Comuna/Oras 
RECEA Sat 
BERIVOI

- - - - - - - - - - - 114.098 0 96.983 0 17.115 19.103.533

Nu respecta pct.2 din Declaratia F ;  Nu respecta pct.2 din Declaratia F ;
1.7, 18 nu e cazul  EG 2=la momentul aplicarii solicitantul este PFA are sediul social com Harseni, sat Sebes,iar investitia doreste sa o faca in com. RECEA,sat Berivoi.   EG2- la 
momentul aplicarii solicitantul este PFA cu sediul social in com Hirseni sat Sebes iar investitia se va face in sat Berivoi com Recea.    3.5 nu e cazul  3.5 nu e cazul  la momentul aplicarii 
solicitantul este PFA are sediul social com Harseni, sat Sebes,iar investitia  in 
agroturism doreste sa o faca in com. RECEA,sat Berivoi.   la momentul aplicarii solicitantul are sediul in sat Sebes com Hirseni si nu corespunde locatia/comuna unde se face investitia 
in agroturism. 

159 313 M 01 12 7 08 00114 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTRISTICA SI IMPREJMUIRE VOICU VALERIA BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - - 117.403 0 99.792 0 17.611 19.203.325

1.2- s-a bifat NU  deoarece din cele prezentate in Studiul de Fezabilitate si restul documentelor anexate la Cerere de Finanatare sunt neconcordante si elemente contradictorii in privinta 
practicarii agroturismului, asa cum este prevazut in fisa masurii   
1.4- nu se respecta pct2,3 din declaratia F.
1.7,1.8 nu e cazul   EG1- elementele de identificare ale terenului pe care se va face investitia in Studiu de fezabilitate nu corespund cu documentele  anexate.
EG2- nu se sustine in Studiu de Fezabilitate desfasurarea unei activitati agricole in momentul depunerii proiectului.
EG7- nu se  respecta definitia agroturismului privind asigurarea mesei turistilor din produsele obtinute   si participarea acestora la activitatile gospodariei. 
EG14- Notificarea DSVSA nu certifica conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare.  3.5 nu e cazul  Proiectul nu este eligibil ,nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate:
EG1- elementele de identificare ale terenului pe care se va face investitia in Studiu de Fezabilitate nu corespunde cu documentele anexate.
EG2- nu se sustine in Studiu de Fezabilitate desfasurarea cel putin a unei activitati agricole in momentul depunerii proiectului.
EG7- nu se  respecta definitia agroturismului privind asigurarea mesei turistilor din produsele obtinute   si participarea acestora la activitatile  gospodariei. 
EG14- Notificarea DSVSA nu certifica conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare.  Proiectul nu este eligibil ,nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate:
EG1- elementele de identificare ale terenului pe care se va face investitia in Studiu de Fezabilitate nu corespunde cu documentele anexate.
EG2- nu se sustine in Studiu de Fezabilitate desfasurarea cel putin a unei activitati agricole in momentul depunerii proiectului.
EG7- nu se  respecta definitia agroturismului privind asigurarea mesei turistilor din produsele obtinute   si participarea acestora la activitatile  gospodariei. 
EG14- Notificarea DSVSA nu certifica conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare. 

160 313 M 01 12 7 08 00117 2012 5 16

EXTINDERE ȘI AMENAJARE 
CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ÎN 

VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI 
PENSIUNI AGROTURISTICE

BARTA ANA BRASOV Comuna/Oras 
APATA Sat APATA - - - - - - - - - - - 116.879 0 99.347 0 17.532 19.302.672

Pct.1.2 - Pentru investitii in agroturism - doc.18 (doc.  eliberat de APIA sau Extras din Registrul agricol)- acest document depus in CF nu demonstreaza ca solicitantul desfasoara o 
activitate agricola in momentul aplicarii.  Pct.1.2 - Pentru investitii in agroturism - doc.18 (doc.  eliberat de APIA sau Extras din Registrul agricol)- acest document depus in CF nu 
demonstreaza ca solicitantul desfasoara o activitate agricola in momentul aplicarii. 

161 313 M 01 12 7 08 00124 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA SI IMPREJMUIRE 
TEREN; ELABORARE PUZ

HALMAGHI TIBERIU-
ZSOLT BRASOV

Comuna/Oras 
HARMAN Sat PODU 

OLTULUI
- - - - - - - - - - - 99.207 0 84.325 0 14.882 19.386.997

Solicitantul nu respecta toate criteriile de eligibilitate : EG2-solicitantul nu desfasoara o activitate agricola in momentul depunerii documentatiei. In SF nu se sustine ca ar desfasura 
activitate agricola .In Copia din Registrul Ag solicitantul are inscris numai terenul pe care face pensiunea agroturistica, fara a se specifica ce este cultivat pe el, are doar 3 gaini si 3 
curci. Solicitantul isi ia angajamentul ca va locui la pensiunea agroturistica dar nu sint mentionate in buget aceste cheltuieli neeligibile.  
EG7- nu se respecta definitia agroturismului si nici nivelul de confort. Beneficiarul nu demonstreaza (in SF, prognoze)ca  desfasoara o activitate agricola, ca implica turistul in activitati 
gospodaresti ,ca asigura patial  hrana turistilor din produsele obtinute. Prin dotarile prevazute in camere nu se asigura nivelul de confort cf.cu Ord MDRT1051/2011 ( in SF isi propune 3 
flori)   Solicitantul nu respecta toate criteriile de eligibilitate : EG2-solicitantul nu desfasoara o activitate agricola in momentul depunerii documentatiei. In SF nu se sustine ca ar desfasura 
activitate agricola .In Copia din Registrul Ag solicitantul are inscris numai terenul pe care face pensiunea agroturistica, fara a se specifica ce este cultivat pe el, are doar 3 gaini si 3 
curci. Solicitantul isi ia angajamentul ca va locui la pensiunea agroturistica dar nu sint mentionate in buget aceste cheltuieli neeligibile.  
EG7- nu se respecta definitia agroturismului si nici nivelul de confort. Beneficiarul nu demonstreaza (in SF, prognoze)ca  desfasoara o activitate agricola, ca implica turistul in activitati 
gospodaresti ,ca asigura patial  hrana turistilor din produsele obtinute. Prin dotarile prevazute in camere nu se asigura nivelul de confort cf.cu Ord MDRT1051/2011 ( in SF isi propune 3 
flori)   In Declaratia F nu respecta pct 2, -nu indeplineste conditiile de eligibilitate privind agroturismul,asigurarea nivelului de confort.   EG2-solicitantul nu desfasoara o activitate agricola 
in momentul depunerii documentatiei. In SF nu se sustine ca ar desfasura activitate agricola .In Copia din Registrul Ag solicitantul are inscris numai terenul pe care face pensiunea 
agroturistica, fara a se specifica ce este cultivat pe el, are doar 3 gaini si 3 curci. Solicitantul isi ia angajamentul ca va locui la pensiunea agroturistica dar nu sint mentionate in buget 
aceste cheltuieli neeligibile.  
EG7- nu se respecta definitia agroturismului si nici nivelul de confort. Beneficiarul nu demonstreaza (in SF, prognoze)ca  desfasoara o activitate agricola, ca implica turistul in activitati 
gospodaresti ,ca asigura patial  hrana turistilor din produsele obtinute. Prin dotarile prevazute in camere nu se asigura nivelul de confort cf.cu Ord MDRT1051/2011 ( in SF isi propune 3 
flori)   EG2-solicitantul nu desfasoara o activitate agricola in momentul depunerii documentatiei. In SF nu se sustine ca ar desfasura activitate agricola .In Copia din Registrul Ag 
solicitantul are inscris numai terenul pe care face pensiunea agroturistica, fara a se specifica ce este cultivat pe el, are doar 3 gaini si 3 curci. Solicitantul isi ia angajamentul ca va locui 
la pensiunea agroturistica dar nu sint mentionate in buget aceste cheltuieli neeligibile.  
EG7- nu se respecta definitia agroturismului si nici nivelul de confort. Beneficiarul nu demonstreaza (in SF, prognoze)ca  desfasoara o activitate agricola, ca implica turistul in activitati 
gospodaresti ,ca asigura patial  hrana turistilor din produsele obtinute. Prin dotarile prevazute in camere nu se asigura nivelul de confort cf.cu Ord MDRT1051/2011 ( in SF isi propune 3 
flori)   3.5 nu e cazul  3.5 nu e cazul  In Planul financiar cheltuielile neeligibile nu sunt corecte.  In Planul financiar cheltuielile neeligibile nu sunt corecte.  In Declaratia F nu respecta pct 2, -
nu indeplineste conditiile de eligibilitate privind agroturismul,asigurarea nivelului de confort.  

162 313 M 01 12 7 08 00128 2012 5 16

SCHIMBARE  DE  DESTINAŢIE DIN  
LOCUINŢĂ  ÎN  PENSIUNE  

AGROTURISTICĂ ÎN SATUL 
DRAGUS, COMUNA DRAGUS, 

JUDEŢUL BRAŞOV

JURCOVAN ELENA-
LUCICA BRASOV

Comuna/Oras 
DRAGUS Sat 

DRAGUS
- - - - - - - - - - - 99.915 0 84.928 0 14.987 19.471.925

Punctul 1.2, Certificatul de atestare fiscala nu are completata sectiune C;
  EG14: Exista diferente intre SF, Planse si Avizul MDRT(2 camere in plus);
EG16: Contractul de vanzare cumparare cu clauza de intretinere nr.673/31.03.2010, transfera dreptul de "nuda proprietate", fiindu-i notat un drept de uzufruct viager unei terte persoane;
 
 
  EG14: Exista diferente intre SF, Planse si Avizul MDRT(2 camere in plus);

EG16: Contractul de vanzare cumparare cu clauza de intretinere nr.673/31.03.2010, transfera dreptul de "nuda proprietate" care nu este un drept real de proprietate si instituie drept de 
uzufruct viager.
Prin instituirea clauzei de uzufruct viager s-a procedat la dezmembrarea dreptului de proprietate ,astfel la vanzatori ramane posesia si folosinta pana la stingerea uzufructului.
Prin urmare solicitantul nu detine un drept real de proprietate.
 
  Bugetul indicativ se diminueaza cu 4.500 euro aferent cheltuielilor eligibile din cadrul subcapitolelor 3.1.b. si 3.5.1;  Punctul 1.2: Certificatul de atestare fiscala nu are completata 
sectiune C;
EG14: Exista diferente intre SF, Planse si Avizul MDRT(2 camere in plus);
EG16: Contractul de vanzare cumparare cu clauza de intretinere nr.673/31.03.2010, transfera dreptul de "nuda proprietate", fiindu-i notat un drept de uzufruct viager unei terte persoane;
Bugetul indicativ se diminueaza cu 4.500 euro aferent cheltuielilor eligibile din cadrul subcapitolelor 3.1.b. si 3.5.1;  EG14: Exista diferente intre SF, Planse si Avizul MDRT(2 camere in 
plus);

EG16: Contractul de vanzare cumparare cu clauza de intretinere nr.673/31.03.2010, transfera dreptul de "nuda proprietate" care nu este un drept real de proprietate si instituie drept de 
uzufruct viager.
Prin instituirea clauzei de uzufruct viager s-a procedat la dezmembrarea dreptului de proprietate ,astfel la vanzatori ramane posesia si folosinta pana la stingerea uzufructului.
Prin urmare solicitantul nu detine un drept real de proprietate.

163 313 M 01 12 7 08 00130 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE PETCU ECATERINA BRASOV

Comuna/Oras 
POIANA MARULUI 

Sat POIANA 
MARULUI

- - - - - - - - - - - 395.000 0 197.500 0 197.500 19.669.425

Avizele obtinute de la MDRT si DSP nu  sunt corelate;
1.4 -Nu respecta pct.16 Declaratie pe propria raspundere ca nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate de minimum 3 flori/stele.
   Avizele obtinute de la MDRT si DSP nu sunt corelate cu studiul de fezabilitate prezentat ;
1.4 -Nu respecta pct.16 Declaratie pe propria raspundere ca nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate de minimum 3 flori/stele.  Eg6= 
Studiu de fezabilitate(partea scrisa si desenata)nu respecta gradul  standardul de calitate de minim 3 flori- la mansarda sunt doua camere cu o singura baie(Aviz DSP);

EG14=Avizul MDRT si Aviz DSP precum Studiu de fezabilitate (partea scrisa si partea desenata ) nu sunt corelate.  Eg6= Studiu de fezabilitate(partea scrisa si desenata)nu respecta 
gradul  standardul de calitate de minim 3 flori- la mansarda sunt doua camere cu o singura baie(Aviz DSP);

EG14=Avizul MDRT si Aviz DSP cu Studiul de fezabilitate (partea scrisa si partea desenata )nu sunt necorelate.
Spatiile si functionalitatile din aceste avize nu sunt corelate cu studiul de fezabilitate  3.5 -nu e cazul  1.Avizul MDRT si Aviz DSP precum Studiu de fezabilitate (partea scrisa si partea 
desenata ) nu sunt corelate.
2.Nu respecta pct.16 Declaratie pe propria raspundere ca nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate de minimum 3 flori/stele.
S-a bifat nu la 1.2,1.4,EG6 si EG 14  1.Avizul MDRT si Aviz DSP cu Studiul de fezabilitate (partea scrisa si partea desenata )nu sunt corelate.
2.Nu respecta pct.16 Declaratie pe propria raspundere ca nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate de minimum 3 flori/stele.
S-a bifat nu la 1.2,1.4,EG6 si EG 14 
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164 313 M 01 12 2 10 00011 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA PRIN MODERNIZAREA 
SI RECOMPARTIMENTAREA UNEI 

CLADIRI EXISTENTE

SC CABANA 
POIANA IZVORANU 

SRL
BUZAU Comuna/Oras TISAU 

Sat IZVORANU - - - - - - - - - - - 225.148 0 112.574 0 112.574 19.781.999

Sunt de acord cu observatiile facute.In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012,la cap.4.1 se arata la doc.4.3" Document încheiat la notariat care să certifice 
dreptul de folosință asupra clădirii unde se va realiza investiția (contract de comodat, închiriere), în conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data 
depunerii Cererii de Finanțare (doar pentru investițiile aferente componentelor b, c și d).Deci documentul prezentat care arata dreptul de folosinta asupra cladirii nu este valabil pentru 
componenta a si nu este corespunzator.
  In proiectul  prezentat se propune construirea unei pensiuni turistice in suprafata de 430,71 mp, fiind specificat in SF la cap.3.2.3 „Cladirea asupra careia se intervine a AVUT 
FUNCTIUNEA DE CABANA TURISTICA .Se propune modernizarea acestei cladiri, recompartimentarea acesteia si extinderea ei pe una din laturi.Nu au fost incepute lucrari de 
constructie asupra cladirii.” 
Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra cladirii s-a prezentat  act aditional la contractul privind constituirea dreptului de superficie pentru terenuri, autentificat sub nr. 2494 din 
20.04.2012 la BN Vasile Victor si asociatii , act aditional autentificat cu nr.3179 din 16.05.2012, in care se mentioneaza ca se transmite „Societatii Comerciale Cabana Poiana Izvoranu 
S.R.L. si dreptul de folosinta cu titlu gratuit asupra constructiilor aflate pe aceste terenuri”. Acest lucru contravine prevederilor Ghidului solicitantului pe masura 313, varianta 06 din ma
2012 si procedurii de evaluare in care se mentioneaza ca la documentul 4.2 Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii sau Contract de concesiune pentru clădirea 
unde va fi realizată investiția, pe o durată de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finanțare. Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concendent care conține:-
situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței 
și alte clauze”. Intrucat nu s-a prezentat un document care sa arate dreptul de proprietate asupra cladirii sau contract de concesiune pe o durata de minim 10 ani pentru cladirea care se 
va moderniza, criteriile de eligibilitate EG1 si EG 16 nu sunt indeplinite. 
De asemenea, se mentioneaza ca documentele sunt valabile in conditiile in care este asigurata functionarea independenta a investitiei (spatiul este destinat exclusiv pentru functionarea 
acestor activitati). Datorita faptului ca extinderea cladirii este unita de cladirea existenta care se va moderniza si depinde in totalitate de lucrarile de modernizare efectuate in cladirea 
pentru care s-a prezentat drept de folosinta prin act aditional la contractul de constituire a dreptului de superficie, aceasta nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG1 si EG16, 
construirea extinderii fara modernizarea cladirii existente fiind inutila.
  Sunt de acord cu observatiile facute.In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012,la cap.4.1 se arata la doc.4.3" Document încheiat la notariat care să
certifice dreptul de folosință asupra clădirii unde se va realiza investiția (contract de
comodat, închiriere), în conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de cel puțin
10 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare (doar pentru investițiile aferente
componentelor b, c și d).Deci documentul prezentat care arata dreptul de folosinta asupra cladirii nu este valabil pentru componenta a si nu este corespunzator.
  Nu s-a intocmit plan financiar si buget, proiectul fiind neeligibil.  In proiectul  prezentat se propune construirea unei pensiuni turistice in suprafata de 430,71 mp, fiind specificat in SF la 
cap.3.2.3 „Cladirea asupra careia se intervine a AVUT FUNCTIUNEA DE CABANA TURISTICA .Se propune modernizarea acestei cladiri, recompartimentarea acesteia si extinderea 
ei pe una din laturi.Nu au fost incepute lucrari de constructie asupra cladirii.” 
Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra cladirii s-a prezentat  act aditional la contractul privind constituirea dreptului de superficie pentru terenuri, autentificat sub nr. 2494 din 
20.04.2012 la BN Vasile Victor si asociatii , act aditional autentificat cu nr.3179 din 16.05.2012, in care se mentioneaza ca se transmite „Societatii Comerciale Cabana Poiana Izvoranu 
S.R.L. si dreptul de folosinta cu titlu gratuit asupra constructiilor aflate pe aceste terenuri”. Acest lucru contravine prevederilor Ghidului solicitantului pe masura 313, varianta 06 din ma
2012 si procedurii de evaluare in care se mentioneaza ca la documentul 4.2 Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii sau Contract de concesiune pentru clădirea 
unde va fi realizată investiția, pe o durată de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finanțare. Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concendent care conține:-
situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței 
și alte clauze”. Intrucat nu s-a prezentat un document care sa arate dreptul de proprietate asupra cladirii sau contract de concesiune pe o durata de minim 10 ani pentru cladirea care se 
va moderniza, criteriile de eligibilitate EG1 si EG 16 nu sunt indeplinite. 
De asemenea, se mentioneaza ca documentele sunt valabile in conditiile in care este asigurata functionarea independenta a investitiei (spatiul este destinat exclusiv pentru functionarea 
acestor activitati). Datorita faptului ca extinderea cladirii este unita de cladirea existenta care se va moderniza si depinde in totalitate de lucrarile de modernizare efectuate in cladirea 
pentru care s-a prezentat drept de folosinta prin act aditional la contractul de constituire a dreptului de superficie, aceasta nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG1 si EG16, 
construirea extinderii fara modernizarea cladirii existente fiind inutila.
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TEGHII Sat VADU 

OII
- - - - - - - - - - - 201.839 0 100.919 0 100.920 19.882.918

nu e cazu  Nu se indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate: 
EG 1- Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural. 
La acest criteriu se verifica daca « documentele incheiate la notăriat, care certifica dreptul de folosinta al terenului, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de 
finanţare, dacă acesta se afla in spatiul rural » (citat din procedura), cu descrierile din Studiul de fezabilitate.
Constatam ca documentul privind folosinta terenului este un contract de donatie, incheiat la notariat. Verificand Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate (anexa la 
contracul de donatie) observam ca terenul nu are acces la drum local, comunal sau alt tip de drum, terenul fiind inconjurat de proprietati particulare si de Romsilva, pe o lungime de 8 
metri, pe latura de nord.
In studiul de fezabilitate se fac referiri foarte scurte si neconcludente privitoare la drumul de acces, astfel : 
-Pag.28- « Din punct de vedere al accesului la infrastructura de baza, investitia va beneficia de acces la drum local, energie electrica din localitate »
-Pag.43-« Accesul in incinta pensiunii se va face pe latura de nord, pe o deschidere relativ ingusta –respectiv 8,00 m, urmand ca in imediata vecinatate sa se amenajeze un mic parcaj 
pentru 11 autoturisme ».
Pentru amenajarea orcărei constructii (inclusiv drumuri) sunt necesare avizele de amplasament, proiect tehnic, devizul lucrarii cuprinzand sumele necesare si alte documente conform 
legislatiei in vigoare.
In cadrul proiectului nu exista niciun fel de aviz sau acord pentru amenajarea unui drum de acces pe latura nordica, respectiv de la Romsilva. In cadrul devizului pe Obiect 1-Drumuri de 
acces si parcari este prevazuta suma de 1.253 euro, suma infima pentru realizarea unui drum de acces pana la drumul local si a parcarilor propuse. De altfel si in urma vizitei pe teren, 
expertii OJ Buzau au consemnat ca drumul de acces la teren va fi amenajat pe latura de nord a terenului, dintr-un drum local printr-un drum de exploatare forestier.
In concluzie documentele aflate in dosarul Cererii de finantare nu demonstreaza posibilitatea accesului la un drum public a investitiei propuse (existenta avizelor/acordurilor si a sumelor 
prevazute in bugetul proiectului), criteriul EG1 nefiind indeplinit.
Pe de alta parte terenul nu are utilitati, respectiv retea de alimentare cu apa si canalizare, prin zona existand numai o retea de energie electrica.
Conform descrierilor din SF, alimentarea cu apa se va realiza dupa cum urmeaza:
-Pag.52-„Apa necesara se va obtine dintr-o sursa naturala (izvor permanent existent in zona”, care va fi captata prin conducta, iar apa potabila va fi adusa imbuteliata”
-Pag.54-Alimentarea punctelor de consum (in scop menajer), se face din bazinul de stocare apa cu volumul de 12 mc. Sursa de apa ce alimenteaza bazinul de stocare este izvorul din 
zona”.
Dupa cum se observa nu exista retea de alimentare cu apa potabila a pensiunii iar prepararea micului dejun, a cinei, a serviciilor de bar nu se pot realiza fara apa potabila curenta.

EG 3- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei
La acest criteriu se verifica daca prognozele de venituri si cheltuieli au fost corect intocmite si preluate in Anexele B1-B8. In urma verificarilor constatam ca au fost previzionate cheltuieli 
mult subevaluate astfel cum exemplificam in continuare:
-Cheltuielile cu apa si energia sunt in suma de 275 lei in trim.I, respectiv 294 lei in trim. II al anului 2 de prognoze. Suma de 275 lei inseamna o medie de 92 lei lunar ceea ce este o suma 
foarte mica in raport cu realitatea (pensiune de 11 camere si 137 de cazari prognozate lunar). Spre comparatie cheltuielile numai cu energia electrica la o gospodarie sau un apartament 
pot ajunge si depasi aceasta suma. 
-Cheltuielile cu personalul angajat au fost estimate la 8.000 lei trimestrial pe toata perioada de previziune. Avand in vedere ca vor fi angajati un numar de 6 salariati, suma de 8.000 lei 
inseamna 444 lei /salariat/luna ceea ce este sub salariul minim pe economie. (8.000 : 3 luni :6 pers=444,44 lei). 
De asemenea nu au fost detaliate modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala, astfel cum se solicita formularul de completare a anexelor B1-B9.
Avand in vedere cele de mai sus, valorile previzionate exemplificate nu se pot valida si introduce in Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare, deci criteriul EG 3 se 
considera neindeplinit.

EG 9- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG; 
La acest criteriu se verifica daca in Certificatul de urbanism „exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.” 
(extras din procedura). In Certificatul de urbanism aflat la dosar, nu exista mentiunea ca se respecta prevederile PUG, deci criteriul EG 9 nu este indeplinit.
In Certificatul de urbanism nr.34/23 martie 2012, emis de Consiliul Judeţean Buzău la Regimul juridic se mentioneaza ca terenul este extravilan iar la Regimul tehnic exista mentiunea: 
„Conform adresei Primăriei Gura Teghii inregistrata la Consiliul Judetean Buzau cu nr.3068/12 martie 2012 amplasamentul studiat este cuprins in zona de extindere a intravilanului 
satului Vadu Oii conform P.U.G. aflat in curs de reactualizare”.
De asemenea si prin Certificatul de urbanism, la capitolul avize si acorduri necesare, se bifeaza casuta „amplasare si acces drum local”, confirmandu-se inexistenta drumului de acces 
la terenul pe care se va implementa investitia. 

EG 16- Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
La acest criteriu se verifica din nou daca documentele care certifica dreptul de folosinta al terenului, certificatul de urbanism si concordanta acestora cu descrierile din Studiul de 
fezabilitate privind realizarea investitiei
Astfel, cum am aratat si la criteriul EG1, din Studiul de fezabilitate reiese ca nu exista drum de acces la teren, acesta urmand sa se realizeze pe latura nordica, unde proprietar este 
R il i d l li it t l d ti i i f l d i / d N t i b t l i t l i t li t i d D t l di
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In cadrul Doc. 1 – Studiu de fezabilitate pct. 1.2 – Scurt istoric al solicitantului, nu se mentioneaza desfasurarea unei activitati agricole. Desi beneficiarul figureaza inregistrat cu terenul 
agricol in copia de pe extrasul din Registrul Agricol, nu este specificata destinatia terenului din care sa rezulte ce cultura exista pe acel teren. Din fotografiile realizate in cadrul efectuarii 
verificarilor la vizita pe teren, se poate observa ca pe terenul respectiv nu exista culturi. In Ghidului Solicitantului se precizeaza ca “In cazul investitiilor in agroturism, beneficiarul/membrul 
gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii”. In acest sens, intrucat beneficiarul nu poate face dovada desfasurarii unei activitati agricole la 
momentul depunerii cererii de finantare si in prezent (neexistand  nici o cultura pe terenul respectiv), nu este indeplinita conditia de eligibilitate privind criteriul EG2.
Conform procedurii de evaluare, in vederea verificarii viabilitatii investitiei „indicatorii economico-financiari trebuie sa se incadreze in limitele mentionate” in matricea de evaluare a 
viabilitatii economico-financiare.  Acest aspect nu poate fi verificat intrucat in prognoza cheltuielilor nu s-au luat in calcul  cheltuieli de intretinere a investitiei, cu amortizarea, cu 
impozitele, salubrizarea, asigurari. De asemenea, desi proiectul vizeaza constructia unei agropensiuni cu 3 camere duble- 6 locuri de cazare si una cu un singur loc (care va fi utilizata 
de beneficiar), in prognoza veniturilor sunt luate in calcul 5 camere cu cate 2 locuri in camera, adica 10 locuri de cazare, motiv pentru care veniturile estimate sunt mai mari. In aceasta 
situatie nu se pot valida sumele inscrise in Anexele C si viabilitatea investitiei se considera neindeplinita, deci nu se respecta criteriul EG3.
In cadrul certificatului de urbanism nr. 26/04.04.2012 nu este mentionat ca in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism, constructia care face obiectul prezentei investitii 
respecta PUG. Nu se indeplineste criteriul EG9.
Documentul 3 nu este complet deoarece conform Anexei 13 din Ghidul Solicitantului, Avizul OAR – faza SF trebuie sa fie insotit de Fisa tehnica de verificare a criteriului incadrarea in 
specificul arhitecturii locale iar in cadrul prezentului proiect nu a fost depusa aceasta fisa. Datorita acestui lucru, nu este indeplinit criteriul EG10 si EG14.
  Agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a 
veniturilor din agricultură. In anexa C cat si in studiul de fezabilitate nu se face nicio referire la activitatea agricola desfasurata de solicitant. Pozele de la vizita pe teren ne demonstreaza 
faptul ca pe terenul pe care-l detine nu se desfasoara nicio activitate agricola iar in registrul agricol destinatia terenului este agricol si nu se mentioneaza ce destinatie are : agricol, 
legume, etc. Prin urmare proiectul nu indeplineste criteriile impuse prin ghidul solicitantului.
Certificatul de urbanism nu face referire la respectarea PUG conform ghid "constructia sau modernizarea trebuie sa respecte prevederile PUG."

Din Certificatul constatator depus de solicitant tragem concluzia ca acesta este infiintat in 2010 iar in domeniile de activitate ale lui LECUSEANU MIHAI COSMIN nu se regaseste codul 
CAEN aferent activitatii agricole pe care acesta trebuia s-o desfasoare o activitate agricola, deci lipsesc codurile CAEN din clasa 01xx. 
Proiectul este declarat neeligibil  In cadrul Doc. 1 – Studiu de fezabilitate pct. 1.2 – Scurt istoric al solicitantului, nu se mentioneaza desfasurarea unei activitati agricole. Desi beneficiarul 
figureaza inregistrat cu terenul agricol in copia de pe extrasul din Registrul Agricol, nu este specificata destinatia terenului din care sa rezulte ce cultura exista pe acel teren. Din 
fotografiile realizate in cadrul efectuarii verificarilor la vizita pe teren, se poate observa ca pe terenul respectiv nu exista culturi. In Ghidului Solicitantului se precizeaza ca “In cazul 
investitiilor in agroturism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii”. In acest sens, intrucat beneficiarul nu poate face 
dovada desfasurarii unei activitati agricole la momentul depunerii cererii de finantare si in prezent (neexistand  nici o cultura pe terenul respectiv), nu este indeplinita conditia de 
eligibilitate privind criteriul EG2.
Conform procedurii de evaluare, in vederea verificarii viabilitatii investitiei „indicatorii economico-financiari trebuie sa se incadreze in limitele mentionate” in matricea de evaluare a 
viabilitatii economico-financiare.  Acest aspect nu poate fi verificat intrucat in prognoza cheltuielilor nu s-au luat in calcul  cheltuieli de intretinere a investitiei, cu amortizarea, cu 
impozitele, salubrizarea, asigurari. De asemenea, desi proiectul vizeaza constructia unei agropensiuni cu 3 camere duble- 6 locuri de cazare si una cu un singur loc (care va fi utilizata 
de beneficiar), in prognoza veniturilor sunt luate in calcul 5 camere cu cate 2 locuri in camera, adica 10 locuri de cazare, motiv pentru care veniturile estimate sunt mai mari. In aceasta 
situatie nu se pot valida sumele inscrise in Anexele C si viabilitatea investitiei se considera neindeplinita, deci nu se respecta criteriul EG3. 
In cadrul certificatului de urbanism nr. 26/04.04.2012 nu este mentionat ca in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism, constructia care face obiectul prezentei investitii 
respecta PUG. Nu se indeplineste criteriul EG9.
Documentul 3 nu este complet deoarece conform Anexei 13 din Ghidul Solicitantului, Avizul OAR – faza SF trebuie sa fie insotit de Fisa tehnica de verificare a criteriului incadrarea in 
specificul arhitecturii locale iar in cadrul prezentului proiect nu a fost depusa aceasta fisa. Datorita acestui lucru, nu este indeplinit criteriul EG10 si EG14.
  Agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a 
veniturilor din agricultură. In anexa C cat si in studiul de fezabilitate nu se face nicio referire la activitatea agricola desfasurata de solicitant. Pozele de la vizita pe teren ne demonstreaza 
faptul ca pe terenul pe care-l detine nu se desfasoara nicio activitate agricola iar in registrul agricol destinatia terenului este agricol si nu se mentioneaza ce destinatie are : agricol, 
legume, etc. Prin urmare proiectul nu indeplineste criteriile impuse prin ghidul solicitantului.
Certificatul de urbanism nu face referire la respectarea PUG conform ghid "constructia sau modernizarea trebuie sa respecte prevederile PUG."

Din Certificatul constatator depus de solicitant tragem concluzia ca acesta este infiintat in 2010 iar in domeniile de activitate ale lui LECUSEANU MIHAI COSMIN nu se regaseste codul 
CAEN aferent activitatii agricole pe care acesta trebuia s-o desfasoare o activitate agricola, deci lipsesc codurile CAEN din clasa 01xx. 
Proiectul este declarat neeligibil 

Page 36 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

167 313 M 01 12 2 10 00025 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA( P+1) SAT 

ZAHARESTI, COMUNA PANATAU, 
JUDETUL BUZAU

CALIN MARIANA BUZAU
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- - - - - - - - - - - 117.646 0 100.000 0 17.646 20.082.918

EG2 -Beneficiarul nu descrie in studiul de fezabilitate activitatea agricola practicata in cadrul gospodariei la momentul depunerii cererii de finantare conform definitiei agroturismului ca 
fiind o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii  agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din 
agricultura. De asemenea, activitatea agricola nu este evidentiata in prognoza economica nici in anii de implementare, nici dupa finalizarea investitiei.
EG3 – viabilitatea economica nu este indeplinita deoarece prognozele prezentate nu sunt intocmite conform investitiei propuse. In prognoza veniturilor sunt evidentiate doar venituri din 
activitati de catering si plimbari cu sania/trasura fara a fi cuprinse si venituri din cazare. Viabilitatea economica nu poate fi validata, criteriul este neindeplinit.
EG5, EG6, EG7, EG 14 - Informatiile din Avizul specific emis de MDRT, referitoare la compartimentarea constructiva  propusă prin proiect, nu corespunde cu cele prezentate in  Studiul 
de fezabilitate partea scrisa si partile desenate. Astfel, in studiul de fezabilitate la pag. 92 se mentioneaza ca la parter vor fi 2 camere de cazare iar la etaj 4 camere, deci un numar de 6 
camere de cazare. Aceasta compartimentare se regaseste si in plansele desenate. In avizul de la MDRT (pag. 148) nu figureaza nici o camera de cazare la parter dar regasim 9 
camere la etaj, din care una pentru proprietar, ceea ce ar insemna un numar de 8 camere de cazare. Documentul emis de MDRT nu este in conformitate cu investitia propusa, criteriile 
de eligibilitate sunt neindeplinite.
  Nu s-a putut intocmi bugetul indicativ deoarece erau necesare clarificari privind corelarea pe linii bugetare cu devizul general si devizele pe obiect. Nu s-a evidentiat pe neeligibil 
cheltuiala privind camera in care va locui beneficiara dupa finalizarea investitiei.
Cursul de schimb corect pentru data de 09.05.2012 este 4,4210 ron. 
Nu s-au prezentat nici oferte, nici extrase din baza de date pentru verificarea rezonabilitatii preturilor privind bunurile si serviciile.
Nu s-a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari.  Nu s-a completat planul financiar deoarece erau necesare clarificari privind bugetul investitiei.  EG2 -
Beneficiarul nu descrie in studiul de fezabilitate activitatea agricola practicata in cadrul gospodariei la momentul depunerii cererii de finantare conform definitiei agroturismului ca fiind o 
imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii  agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura. 
De asemenea, activitatea agricola nu este evidentiata in prognoza economica nici in anii de implementare, nici dupa finalizarea investitiei.
EG3 – viabilitatea economica nu este indeplinita deoarece prognozele prezentate nu sunt intocmite conform investitiei propuse. In prognoza veniturilor sunt evidentiate doar venituri din 
activitati de catering si plimbari cu sania/trasura fara a fi cuprinse si venituri din cazare. Viabilitatea economica nu poate fi validata, criteriul este neindeplinit.
EG5, EG6, EG7, EG 14 - Informatiile din Avizul specific emis de MDRT, referitoare la compartimentarea constructiva  propusă prin proiect, nu corespunde cu cele prezentate in  Studiul 
de fezabilitate partea scrisa si partile desenate. Astfel, in studiul de fezabilitate la pag. 92 se mentioneaza ca la parter vor fi 2 camere de cazare iar la etaj 4 camere, deci un numar de 6 
camere de cazare. Aceasta compartimentare se regaseste si in plansele desenate. In avizul de la MDRT (pag. 148) nu figureaza nici o camera de cazare la parter dar regasim 9 
camere la etaj, din care una pentru proprietar, ceea ce ar insemna un numar de 8 camere de cazare. Documentul emis de MDRT nu este in conformitate cu investitia propusa, criteriile 
de eligibilitate sunt neindeplinite.
Nu s-a putut intocmi bugetul indicativ deoarece erau necesare clarificari privind corelarea pe linii bugetare cu devizul general si devizele pe obiect. Nu s-a evidentiat pe neeligibil 
cheltuiala privind camera in care va locui beneficiara dupa finalizarea investitiei.
Cursul de schimb corect pentru data de 09.05.2012 este 4,4210 ron. 
Nu s-au prezentat nici oferte, nici extrase din baza de date pentru verificarea rezonabilitatii preturilor privind bunurile si serviciile.
Nu s-a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari. 
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CHIOJDU - - - - - - - - - - - 120.520 0 100.000 0 20.520 20.182.918

EG2- S-a bifat “NU” din urmatoarele considerente:
- Solicitantul nu a atasat cererii de finantare extras din registrul agricol , ci adresa emisa de primarie ce specifica inregistrarea a 0,1543 ha de faneata;
- Suprafata de teren  ,achizitionata in data de 15.04.2012, pe care se propune construirea pensiunii  si care constituie exclusiv baza agricola a solicitantului nu sustine desfasurarea unui 
activitati agricole ce se imbina cu serviciile turistice. 

EG3- S-a bifat “NU” deoarece solicitantul nu a justificat in studiul de fezabilitate previziunile financiare inscrise in Anexele C1-C4,  iar veniturile si cheltuielile din anexele C2 -  lunile 7-12 
si C3 sunt gresit completate avand in vedere ca durata de implementare propusa este de 18 luni. Nu pot fi verificati indicatorii economico financiari.

EG7- Sa bifat “NU” deoarece structura de primire agro-turistica nu indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii. 
Beneficiarul nu desfăşoara în momentul aplicării o activitate agricolă ce se imbina cu serviciile turistice iar specificatiile din studiul de fezabilitate (pag 26) “ o parte din fructe si laptele de 
consum vor fi achizitionate din curtea proprie respectiv va fi asigurat de animalul din specia bovinelor ce urmeaza a fi achizitionat odata cu  deschiderea pensiunii” nu respecta conditiile 
impuse de ghidul solicitantului privind desfasurarea activitatilor agricole la momentul aplicarii. 
  conform definitiei "agro-turismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia 
si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produsele obtinute in propria gospodarie ... " - prin urmare solicitantul nu se incadreaza pentru a fi eligibil 
deoarece se mentioneaza in SF faptul ca va planta o livada si va achizitiona bovine.
Pentru documentul 18 pentru suprafete mai mici de un ha se prezinta extras din registrul agricol din care sa rezulte inregistrarea activitatii agricole si trebuie s-o descrie totodata in cad
sf-ului. Nu s-a prezentat extras din registrul agricol.  Avand  in vedere neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG2, EG3, EG7 precum si faptul ca proiectul prevede si cheltuieli neeligibile 
gen ATV-uri, compartimentari ale constructiei (  camera administratorului, baia,vestiarul , oficiul camera centralei termice de la parter, birou si oficiu, terasa cu acces din birou de la etaj) 
nu s-a putut completa bugetul indicativ sau fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor. De asemenea preturile aferente lucrarilor nu sunt sustinute deoarece proiectul nu prevede 
declaratia proiectantului  privind sursa de preturi folosita pentru estimarea valorilor categoriilor de lucrari.   Avand  in vedere neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG2, EG3, EG7 nu se 
poate continua evaluarea planului financiar  EG2- S-a bifat “NU” din urmatoarele considerente:
- Solicitantul nu a atasat cererii de finantare extras din registrul agricol , ci adresa emisa de primarie ce specifica inregistrarea a 0,1543 ha de faneata;
- Suprafata de teren  ,achizitionata in data de 15.04.2012, pe care se propune construirea pensiunii  si care constituie exclusiv baza agricola a solicitantului nu sustine desfasurarea unui 
activitati agricole ce se imbina cu serviciile turistice. 

EG3- S-a bifat “NU” deoarece solicitantul nu a justificat in studiul de fezabilitate previziunile financiare inscrise in Anexele C1-C4,  iar veniturile si cheltuielile din anexele C2 -  lunile 7-12 
si C3 sunt gresit completate avand in vedere ca durata de implementare propusa este de 18 luni. Nu pot fi verificati indicatorii economico financiari.

EG7- Sa bifat “NU” deoarece structura de primire agro-turistica nu indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii. 
Beneficiarul nu desfăşoara în momentul aplicării o activitate agricolă ce se imbina cu serviciile turistice iar specificatiile din studiul de fezabilitate (pag 26) “ o parte din fructe si laptele de 
consum vor fi achizitionate din curtea proprie respectiv va fi asigurat de animalul din specia bovinelor ce urmeaza a fi achizitionat odata cu  deschiderea pensiunii” nu respecta conditiile 
impuse de ghidul solicitantului privind desfasurarea activitatilor agricole la momentul aplicarii. 
  conform definitiei "agro-turismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia 
si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produsele obtinute in propria gospodarie ... " - prin urmare solicitantul nu se incadreaza pentru a fi eligibil 
deoarece se mentioneaza in SF faptul ca va planta o livada si va achizitiona bovine.
Pentru documentul 18 pentru suprafete mai mici de un ha se prezinta extras din registrul agricol din care sa rezulte inregistrarea activitatii agricole si trebuie s-o descrie totodata in cad
sf-ului. Nu s-a prezentat extras din registrul agricol.
Activitatea turistica trebuie sa vina in completarea veniturilor obtinute in agricultura, iar in anexa C se demonstreaza contrariul.  Pct 1.6 S-a bifat “DA” deoarece, desi solicitantul a 
completat in cererea de finantare codul CAEN 5510 – hoteluri si alte facilitati de cazare similare, s-a considerat eroare de forma avand in vedere ca in declaratia pentru deschiderea 
punctului de lucru solicitantul se angajeaza ca “va avea  codul CAEN corespunzator activitatii de pensiune agroturistica” 

169 313 M 01 12 5 11 00021 2012 5 16

CONSTRUIRE SAT DE VACANTA IN 
COMUNA VALIUG, JUDETUL CARAS-

SEVERIN SC ROYAL SRL CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
VALIUG Sat VALIUG - - - - - - - - - - - 207.550 0 103.775 0 103.775 20.286.693

Doc 10.1  Declaratia pe propria raspundere  cu deschiderea punctului de lucru este data pentru sediul societatii, nu pentru locul unde se va amplasa investitia .   Doc 10.1  Declaratia pe 
propria raspundere  cu deschiderea punctului de lucru este data pentru sediul societatii, nu pentru locul unde se va amplasa investitia .   EG 1-Doc 10.1  Declaratia pe propria 
raspundere  cu deschiderea punctului de lucru este data pentru sediul societatii, nu pentru locul unde se va amplasa investitia .
EG 4-Nu se poate verifica acest criteriu deoarece nu sunt depuse situatiile financiare ale firmei pe 3 ani.
EG 5- Aviz specific privind amplasamentul  si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Turismului (MDRT) lipsa document la dosar.
EG 6-Aviz specific privind amplasamentul  si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Turismului (MDRT) lipsa document la dosar.
EG 14-Aviz specific privind amplasamentul  si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Turismului (MDRT) lipsa document la dosar.
  Doc 10.1  Declaratia pe propria raspundere  cu deschiderea punctului de lucru este data pentru sediul societatii, nu pentru locul unde se va amplasa investitia .                  EG 4-Nu se 
poate verifica acest criteriu deoarece nu sunt depuse situatiile financiare ale firmei pe 3 ani.
EG 5- Aviz specific privind amplasamentul  si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Turismului (MDRT) lipsa document la dosar.
EG 6-Aviz specific privind amplasamentul  si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Turismului (MDRT) lipsa document la dosar.
EG 14-Aviz specific privind amplasamentul  si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Turismului (MDRT) lipsa document la dosar.
  Nu s-a putut verifica rezonabilitatea preturilor, deoarece nu exista baza de date de preturi sau oferte pentru bunuri /servicii(3 oferte pentru bunuri/servicii care depasesc 15.000 euro si 
o oferta pentru bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000-15.0000 euro).  Nu s-a putut verifica rezonabilitatea preturilor, deoarece nu exista baza de date de preturi sau oferte 
pentru bunuri /servicii(3 oferte pentru bunuri/servicii care depasesc 15.000 euro si o oferta pentru bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000-15.0000 euro).  Nu este indeplinit- 
1.Eligibilitatea solicitantului (pct 1.2)
Solicitantul nu a indeplinit  criteriile 1,4,5,6,14 de eligibilitate   Nu este indeplinit- 1.Eligibilitatea solicitantului (pct 1.2)
Solicitantul nu a indeplinit  criteriile 1,4,5,6,14 de eligibilitate  

170 313 M 01 12 5 11 00039 2012 5 16

PENSIUNE AGROTURISTICA 
COMUNA SASCA MONTANA, SAT 

SLATINA NERA, NR. 106, JUD. 
CARAS SEVERIN

DIMITROVICI 
NICOLETA

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
SASCA MONTANA 
Sat SLATINA-NERA

- - - - - - - - - - - 117.647 0 99.999 0 17.648 20.386.692

EG2-In cadrul SF este sumar prezentata activitea agricola practicata de solicitant si membrii gospodariei la momentul aplicarii,fara a prezenta structura culturilor,produsele obtinute si ce 
le ofera  turistilor din acestea si fara a prezenta doc.obligatorii pentru a demonstra aceasta activitate(doc.18).
In doc.23-Angajament din partea solicitantului ca va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea-acesta se angajeaza ca va domicilia pana la momentul 
finalizarii investitiei,nu la momentul finalizarii cf.Ghidului solicitantului.
EG5-In Avizul specific emis de MDRT,nu este avizata sala de servirea mesei (obligatorie prin Ord.1051/2011 pentru clasificarea de 3 flori si  nici cele 8 camere prevazute la etaj(este 
doar o camera).
EG7-In Avizul specific emis de MDRT,nu este avizata sala de servirea mesei (obligatorie prin Ord.1051/2011 chiar si pentru clasificarea de 1 floare si nici cele 8 camere prevazute in 
SF si plansele desenate.
EG14-In notificarea de la DSVSA nu este specificat codul CAEN pentru activitatea din proiect(5520).In Avizul specific emis de MDRT,nu este avizata sala de servirea mesei (obligatorie 
prin Ord.1051/2011 chiar si pentru clasificarea de 1 floare si nici cele 8 camere prevazute in SF si plansele desenate.  Nu este indeplinit criteriul eligibilitatea solicitantului pct1.2
Solicitantul nu a indeplinit criteriul 2,5,7,14 de eligibilitate.  Nu este indeplinit criteriul eligibilitatea solicitantului pct1.2
Solicitantul nu a indeplinit criteriul 2,5,7,14 de eligibilitate.  La doc.6.2 nu este specificat codul CAEN pentru activitatea din proiect,iar din doc.18 nu rezulta desfasurarea unei activitati 
agricole de catre solicitant(nu exista structura culturilor.  EG2-In cadrul SF este sumar prezentata activitea agricola practicata de solicitant si membrii gospodariei la momentul 
aplicarii,fara a prezenta structura culturilor,produsele obtinute si ce le ofera  turistilor din acestea si fara a prezenta doc.obligatorii pentru a demonstra aceasta activitate(doc.18).
In doc.23-Angajament din partea solicitantului ca va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea-acesta se angajeaza ca va domicilia pana la momentul 
finalizarii investitiei,nu la momentul finalizarii cf.Ghidului solicitantului.
EG5-In Avizul specific emis de MDRT,nu este avizata sala de servirea mesei (obligatorie prin Ord.1051/2011 pentru clasificarea de 3 flori si  nici cele 8 camere prevazute la etaj(este 
doar o camera).
EG7-In Avizul specific emis de MDRT,nu este avizata sala de servirea mesei (obligatorie prin Ord.1051/2011 chiar si pentru clasificarea de 1 floare si nici cele 8 camere prevazute in 
SF si plansele desenate.
EG14-In notificarea de la DSVSA nu este specificat codul CAEN pentru activitatea din proiect(5520).In Avizul specific emis de MDRT,nu este avizata sala de servirea mesei (obligatorie 
prin Ord.1051/2011 chiar si pentru clasificarea de 1 floare si nici cele 8 camere prevazute in SF si plansele desenate. 

171 313 M 01 12 6 13 00028 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA “STEFANIA

CRISAN OVIDIU  
STEFAN CLUJ

Comuna/Oras 
POIENI Sat VALEA 

DRAGANULUI
- - - - - - - - - - - 117.600 0 99.960 0 17.640 20.486.652

1.7. NU E CAZUL
1.8. NU E CAZUL  EG 1 - Solicitantul si-a schimbat domiciliul in mediul rural cu mai putin de o luna inainte de depunerea cererii de finantare, fapt pentru care se poate considera ca nu 
avea timpul efectiv necesar pentru practicarea activitatii agricole la momentul aplicarii
EG 3 - Conform inscrierilor din cadrul studiului de fezabilitate, solicitantul nu inregistreaza venituri din activitatea agricola. Dat fiind faptul ca acesta a declarat ca la finalizarea investitiei 
va domicilia permanent in locatia in care a infiintat pensiunea agroturistica cu 4 camere, la dispozitia turistilor raman 3 camere, ceea ce ar putea influenta viabilitatea investitiei, care 
trebuie sa se bazeze pe calcule realiste. Singurele incasari prognozate pentru primii 5 ani de activitate sunt obtinute din prestari servicii din activitatea turistica, cu toate ca aceasta este 
o activitate complementara activitatii agricole.  

172 313 M 01 12 6 13 00057 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA “CARMEN”

GHIRCA CARMEN 
VICTORIA EUGENIA CLUJ

Comuna/Oras 
POIENI Sat VALEA 

DRAGANULUI
- - - - - - - - - - - 117.359 0 99.755 0 17.604 20.586.407

1.8. NU E CAZUL  EG 1 - Solicitanta si-a schimbat domiciliul in mediul rural cu mai putin de o luna inainte de depunerea cererii de finantare, fapt pentru care se poate considera ca nu 
avea timpul efectiv necesar pentru practicarea activitatii agricole la momentul aplicarii.
EG 3 - Conform inscrierilor din cadrul studiului de fezabilitate, solicitanta nu inregistreaza venituri din activitatea agricola. Singurele incasari prognozate pentru primii 5 ani de activitate 
sunt obtinute din prestari servicii din activitatea turistica, cu toate ca aceasta este o activitate complementara activitatii agricole, ceea ce ar putea influenta viabilitatea investitiei, care 
trebuie sa se bazeze pe calcule realiste.  
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173 313 M 01 12 6 13 00087 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA, BAZIN 

VIDANJABIL SI IMPREJMUIRE 
TEREN

TIT DORU NICOLAE 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat 
CORPADEA

- - - - - - - - - - - 117.037 0 99.481 0 17.556 20.685.888

La pct.1.2; 1.4.2 - solicitantul nu respecta toate conditiile de eligibilitate (6) si nu şi-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie răspundere F, deoarece acesta 
nu respecta criteriul de eligibilitate EG2, criteriu conform careia, la momentul aplicarii solicitantul trebuie sa aiba domiciliul in locatia/gospodaria/comuna respectiva, în cazul investitiilor în 
agro-turism (constructii noi). Conform CI depuse in dosarul Cererii de Finantare, la pag.182, acesta are domiciliul in Com.Budureasa, Sat Burda, Nr.18, Jud. Bihor iar sediul social si 
punctul de lucru al Intreprinderii Individuale este in Com.Floresti, Sat Floresti, Str.Florilor, Nr.276, Bl. C1, Sc.1, Etj.3, Ap. 14, Jud. Cluj.
Conform pct.A5-Amplasarea proiectului din Cererea de Finantare, este in Com.Apahida, Sat Corpadea, FN, Jud.Cluj.
Acest aspect reiese si din fisa de verificare pe teren E3.8-pct.5, din data de 19.06.2012 si din Raport asupra verificarii pe teren Nr.1472/20.06.2012.
EG7-structura de primire agro-turistica nu indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii. 
La EG14 - Notificarea eliberata de Autoritatea de sanatâte publică judeteana nu este emisa pe numele solicitantului ci in nume propriu.
La pct.1.7 si 1.8 - Nu este cazul.
  La EG2 nu se respecta criteriu conform careia, la momentul aplicarii solicitantul trebuie sa aiba domiciliul in locatia/gospodaria/comuna respectiva, în cazul investitiilor în agro-turism 
(constructii noi).  
La EG7-structura de primire agro-turistica nu indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii.In Studiu de Fezabilitate la 
pct.2.4, in descrierea a ceia ce se doreste sa se realizeze prin proiect nu este descrisa activitatea agricola care se desfasoara la montul depunerii proiectului, decat ca sunt amplasati 2 
stupi de albine pe suprafata care este propusa pentru construirea pensiunii agroturistice.
Din proiectiile financiare nu rezulta incasari/plati aferente ativitatii agricole. 
La EG14-Notificarea eliberata de Autoritatea de sanatâte publică judeteana, nu este emisa pe numele solicitantului.
La EG18 parag.1-Nu este cazul  Nu toate bunurile se regasesc in baza de date preturi de pe site APDRP si nu s-au prezentat nici oferte. 
S-a prezentat oferta pentru sistem fotovoltaic independent.
Nu s-a prezentat devizele defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora)pentru a le compara cu cele din baza de date preturi de pe site APDRP ci s-au comparat 
cu A1 din CF.  

174 313 M 01 12 2 14 00020 2012 5 16 CONSTRUIRE LOCUINTE DE 
VACANTA P+M BOGHITA COSMIN CONSTANTA

Comuna/Oras 
TOPALU Sat 

TOPALU
- - - - - - - - - - - 422.332 0 200.000 0 222.332 20.885.888

Conform Ghidului Solicitantului investitia propusa in cererea de finantare ,,Construire locuinte de vacanta P+M''nu este un tip de structura de primire turistica care sa poata fi finantata 
prin Masura 313.

  Pentru Verificarea Bugetului Indicativ-  Devizul General si Devizul pe obiect nu sunt semnate si
 stampilate de proiectant cu toate ca in Bugetul Indicativ Cap.3 Cheltuieli pentru Proiectare si Asistenta tehnica  sunt cuprinse Cheltuieli cu Proiectare si Inginerie  EG 1 neindeplinit - 
Conform procedurii Doc 15 Aviz specific privind ampasamentul si 
functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se verifica ,,daca acesta vizeaza investitia propusa prin proiect si conformitatea acesteia cu legislatia 
in vigoare’’,respectiv HG 31 /1996.
    In HG 31 /1996 –Avizul de specialitate al Ministerului Turismului "precede si constituie o conditie a eliberarii  autorizatiei de construire,deasemenea Avizul emis mentioneaza categoria 
in care poate fi incadrat obiectivul cu conditia respectarii si a celorlalte criterii privind clasificarea pe stele si categorii a structurilor de primire turistice.
Conform HG.31/1996 si Ghidului solicitantului Avizul de specialitate al Ministerului Turismului se emite pentru: 
          -Documentatie de urbanism si amenajare a teritoriului privind zone si statiuni turistice
          -Documentatii tehnice privind ampasamentul ,conformarea si functionalitatea constructiilor noi cu destinatii turistice de tipul:
a)structuri de primire turistice :hotel,hotel-apartament ,motel,vila ,bungalou,cabana,sat de vacanta,camping,pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere,indiferent de categoria de 
confort a acestora;
b)structuri de servire a mesei:restaurant clasic ,restaurant specializat,restaurant  cu specific national sau local,braserie,berarie,gradina de vara,baruri de orice tip,unitati de tip fast food 
–restaurant ,bufet tip expres ,pizzerie,snack-bar-cofetarie,patiserie
c)structuri de agrement turistic: cluburi ,cazinouri, sali polivalente, instalatii si dotari specifice agrementului turistic-transport turistic pe cablu,parti amenajate pentru practicarea schiului
d)structuri de tratament balnear:complexe de turism balnear "

Ca urmare celor mai sus mentionate si  celor descrise de solicitant respectiv  Doc.1 Studiul de fezabilitate (pag. 28)Cap.3 Date tehnice ale investitiei,,5 locuinte de vacanta cu nivel de 
inaltimeP+M’’ pag.(26),,beneficiarul doreste sa construiasca un grup de 5 locuinte de vacanta amplasate  in vecinatatea fluviului Dunarea’’si a Doc. 15 Avizului de la Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului in care se precizeza ca ,,documentatia nu face obiectul avizarii conform HG.Nnr.31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de 
urbanism privind zone si statiuni turistice  si a documentatiilor tehnice privind constructiile din domeniul turismului ,obiectivul propus de D-voastra neregasindu-se printre tipurile de dotari 
turistice ce se autorizeaza ,se omologheaza sau se clasifica de catre ministerul nostru’’, deci proiectul este Neeligibil.
De asemenea, Devizul General si Devizele pe obiect nu sunt semnate si stampilate de proiectant cu toate ca in Bugetul Indicativ Cap.3 Cheltuieli pentru Proiectare si Asistenta tehnica 
sunt cuprinse Cheltuieli cu Proiectare si Inginerie.

EG 3  -neindeplinit: in Anexele C1-C4  sunt prezentate valori care nu sunt justificate in partea scrisa din studiul de fezabilitate pentru a putea fi verificate. Prognoza economica nu tine 
cont nici de activitatea sezoniera.

EG5-neideplinit: deoarece investitia propusa in cererea de finantare, conform  Doc.15 eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, nu se regaseste printre tipurile de dotari 
turistice ce se autorizeaza ,se omologheaza sau se clasifica de catre ministerul Turismului si nu este finantabila prin Masura 313. 

EG 9–neindeplinit: deoarece conform procedurii solicitantul nu a prezentat certificat de urbanism(pag.107) cu mentiunea ,,respectiva constructie(noua,modernizata,extinsa)respecta 
prevederile PUG”.Deasemenea Certificatul de urbanism esteeliberat pentru,,Construirelocuinte de vacantaP+M’’conform Ghidului Solicitantului reprezinta un tip de de structura turistica 
care care nu poate fi finantata prin Masura 313. 
Ca urmare a criteriilor de eligibilitate neindeplinite proiectul este declarat Neeligibil.

  Nu s-au completat buget indicativ, plan financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare deoarece investitia propusa este neeligibila in cadrul masurii 313.  EG 1 
neindeplinit - Conform procedurii Doc 15 Aviz specific privind ampasamentul si 
functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se verifica ,,daca acesta vizeaza investitia propusa prin proiect si conformitatea acesteia cu legislatia 
in vigoare’’,respectiv HG 31 /1996.
    In HG 31 /1996 –Avizul de specialitate al Ministerului Turismului "precede si constituie o conditie a eliberarii  autorizatiei de construire,deasemenea Avizul emis mentioneaza categoria 
in care poate fi incadrat obiectivul cu conditia respectarii si a celorlalte criterii privind clasificarea pe stele si categorii a structurilor de primire turistice.
Conform HG.31/1996 si Ghidului solicitantului Avizul de specialitate al Ministerului Turismului se emite pentru: 
          -Documentatie de urbanism si amenajare a teritoriului privind zone si statiuni turistice
          -Documentatii tehnice privind ampasamentul ,conformarea si functionalitatea constructiilor noi cu destinatii turistice de tipul:
a)structuri de primire turistice :hotel,hotel-apartament ,motel,vila ,bungalou,cabana,sat de vacanta,camping,pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere,indiferent de categoria de 
confort a acestora;
b) t t i d i i t t l i t t i li t t t ifi ti l l l b i b i di d b i d i ti it ti d ti f t f

175 313 M 01 12 7 15 00046 2012 5 16

 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA SI   CENTRU 

RECREATIONAL
SC  SIGANY  COM  

SRL COVASNA Comuna/Oras RECI 
Sat RECI - - - - - - - - - - - 296.237 0 199.219 0 97.018 21.085.107

Reverificarea eligibilitatii solicitantilor s-a realizat numai din punct de vedere al asigurarii utilitatilor, indeplinirea criteriilor de eligibilitate EG3 si EG9, asigurarea cofinantarii conform 
adresei inregistrata la APDRP nr 31570/13.12.2012 si CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr 14385/14.12.2012
Cererea de finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 si EG 9.
Punctul 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate se considera ca nu este indeplinit deoarece :
- In formularul E 4.1 Raport asupra verificarii pe teren inregistrat la OJPDRP Covasna cu nr 913/11.06.2012 se mentioneaza faptul ca infrastructura de baza (drum de acces, alimentare 
energie electrica, alimentare apa si evacuare ape uzate menajere) se va realiza prin proiect. 
In urma verificarii studiului de fezabilitate si a documentelor justificative prezentate, s-a constatat ca alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua de alimentare 
energie electrica a furnizorului,  alimentarea cu apa se va realiza prin put forat la mare adancime, iar apele uzate menajere se vor colecta intr-o fosa septica vidanjabila. Aceste cheltuieli 
se regasesc in bugetul indicativ, solicitantul incadrandu-le atat in categoria cheltuieli eligibile cat si in categoria cheltuieli neeligibile.
In ceea ce priveste infrastructura de acces , in formularul mai sus mentionat se precizeaza ca: ,, terenul are acces la drumul DN 13E prin drumul de acces din care detine cota de 1/12”. 
In urma verificarii studiului de fezabilitate s-a constatat ca nu exista o descriere detaliata a modului de realizare a drumului de acces de la DN 13 E pana la amplasamentul care face 
obiectul cererii de finantare aspect important in conditiile in care solicitantul ,,detine numai drept de proprietate asupra cotei de 1/12 parti indivize din imobilul lot 13” conform contractului 
de vanzare-cumparare autentificat la notar cu nr. 650/04.05.2012. Acest lucru este confirmat si de faptul ca solicitantul nu a cuprins cheltuieli in cadrul bugetului indicativ pentru 
realizarea acestui drum nici in categoria cheltuieli eligibile si nici in categoria cheltuieli neeligibile.
Prin urmare, se considera ca solicitantul nu va putea asigura functionarea obiectivului de investitie din punct de vedere al infrastructurii de acces.

Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei se considera a fi indeplinit in conditiile respectarii proiectiilor finaciare si indicatorilor financiari prezentate in 
anexele B; se ataseaza matricea viabilitatii investitiei.

Criteriul EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG se considera ca nu este indeplinit deoarece Certificatul de Urbanism nr 
183/10.05.2012 nu prezinta mentiunea conforma careia ,,respectiva constructie respecta prevederile PUG”conform manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de 
finantare M 313-Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 cod manual M01-02, versiunea 06.

Criteriul EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului se considera ca este indeplinit deoarece solicitantul a facut dovada 
asigurarii cofinantarii la data depunerii cererii de finantare. 
 
  Reverificarea eligibilitatii solicitantilor s-a realizat numai din punct de vedere al asigurarii utilitatilor, indeplinirea criteriilor de eligibilitate EG3 si EG9, asigurarea cofinantarii conform 
adresei inregistrata la APDRP nr 31570/13.12.2012 si CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr 14385/14.12.2012
Cererea de finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 si EG 9.
Punctul 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate se considera ca nu este indeplinit deoarece :
- In formularul E 4.1 Raport asupra verificarii pe teren inregistrat la OJPDRP Covasna cu nr 913/11.06.2012 se mentioneaza faptul ca infrastructura de baza (drum de acces, alimentare 
energie electrica, alimentare apa si evacuare ape uzate menajere) se va realiza prin proiect. 
In urma verificarii studiului de fezabilitate si a documentelor justificative prezentate, s-a constatat ca alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua de alimentare 
energie electrica a furnizorului,  alimentarea cu apa se va realiza prin put forat la mare adancime, iar apele uzate menajere se vor colecta intr-o fosa septica vidanjabila. Aceste cheltuieli 
se regasesc in bugetul indicativ, solicitantul incadrandu-le atat in categoria cheltuieli eligibile cat si in categoria cheltuieli neeligibile.
In ceea ce priveste infrastructura de acces , in formularul mai sus mentionat se precizeaza ca: ,, terenul are acces la drumul DN 13E prin drumul de acces din care detine cota de 1/12”. 
In urma verificarii studiului de fezabilitate s-a constatat ca nu exista o descriere detaliata a modului de realizare a drumului de acces de la DN 13 E pana la amplasamentul care face 
obiectul cererii de finantare aspect important in conditiile in care solicitantul ,,detine numai drept de proprietate asupra cotei de 1/12 parti indivize din imobilul lot 13” conform contractului 
de vanzare-cumparare autentificat la notar cu nr. 650/04.05.2012. Acest lucru este confirmat si de faptul ca solicitantul nu a cuprins cheltuieli in cadrul bugetului indicativ pentru 
realizarea acestui drum nici in categoria cheltuieli eligibile si nici in categoria cheltuieli neeligibile.
Prin urmare, se considera ca solicitantul nu va putea asigura functionarea obiectivului de investitie din punct de vedere al infrastructurii de acces.

Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei se considera a fi indeplinit in conditiile respectarii proiectiilor finaciare si indicatorilor financiari prezentate in 
anexele B; se ataseaza matricea viabilitatii investitiei.

Criteriul EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG se considera ca nu este indeplinit deoarece Certificatul de Urbanism nr 
183/10.05.2012 nu prezinta mentiunea conforma careia ,,respectiva constructie respecta prevederile PUG”conform manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de 
finantare M 313-Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 cod manual M01-02, versiunea 06.

Criteriul EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului se considera ca este indeplinit deoarece solicitantul a facut dovada 
i ii fi t ii l d t d ii ii d fi t

176 313 M 01 12 7 15 00045 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA SC PEDYKE SRL COVASNA Comuna/Oras RECI 

Sat RECI - - - - - - - - - - - 391.722 0 195.861 0 195.861 21.280.968
Beneficiarul nu a putut prezenta cofinantarea solicitata. Nu se indeplineste criteriul EG 17.  
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

177 313 M 01 12 7 15 00053 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA SI SPA SC  CARNICOM SRL COVASNA Comuna/Oras RECI 

Sat RECI - - - - - - - - - - - 295.896 0 199.346 0 96.550 21.480.314

La punctul 1.7  nu s-a bifat nimic, deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip Centru local de informare şi promovare turistică.
La punctul 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurant).
   punctul 1.7  nu s-a bifat nimic, deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip Centru local de informare şi promovare turistică.
La punctul 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurant).
  Reverificarea eligibilitatii solicitantilor s-a facut numai din punct de vedere al asigurarii utilitatilor, indeplinirea criteriilor de eligibilitate EG3 si EG9, asigurarea cofinantarii conform 
adresei inregistrata la APDRP nr 31570/13.12.2012 si CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr 14385/14.12.2012.
Cererea de finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 si EG 17 astfel:

Punctul 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate se considera ca nu este indeplinit deoarece :
- In formularul E 4.1 Raport asupra verificarii pe teren inregistrat la OJPDRP Covasna cu nr 912/11.06.2012 se mentioneaza faptul ca infrastructura de baza (drum de acces, alimentare 
energie electrica, alimentare apa si evacuare ape uzate menajere) se va realiza prin proiect. 
In urma verificarii studiului de fezabilitate si a documentelor justificative prezentate, s-a constatat ca alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua de alimentare 
energie electrica a furnizorului,  alimentarea cu apa se va realiza prin put forat la mare adancime, iar apele uzate menajere se vor colecta intr-o fosa septica vidanjabila. Aceste cheltuieli 
se regasesc in bugetul indicativ, solicitantul incadrandu-le atat in categoria cheltuieli eligibile cat si in categoria cheltuieli neeligibile.
In ceea ce priveste infrastructura de acces , in formularul mai sus mentionat se precizeaza ca: ,, amplasamentul are acces la drumul DN 13E prin drumul de acces din care detine cota 
de 1/12”. In urma verificarii studiului de fezabilitate s-a constatat ca nu exista o descriere detaliata a modului de realizare a drumului de acces de la DN 13 E pana la amplasamentul care 
face obiectul cererii de finantare aspect important in conditiile in care solicitantul ,,detine numai drept de proprietate asupra cotei de 1/12 parti indivize din imobilul lot 13” conform 
contractului de vanzare-cumparare autentificat la notar cu nr. 654/04.05.2012. Acest lucru este confirmat si de faptul ca solicitantul nu a cuprins cheltuieli in cadrul bugetului indicativ 
pentru realizarea acestui drum nici in categoria cheltuieli eligibile si nici in categoria cheltuieli neeligibile.
Prin urmare, se considera ca solicitantul nu va putea asigura functionarea obiectivului de investitie din punct de vedere al infrastructurii de acces.

Criteriul EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului se considera ca nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a facut dovada 
asigurarii cofinantarii pe parcursul evaluarii cererii de finantare. Astfel, in cursul lunii decembrie s-a solicitat de catre APDRP prezentarea de catre solicitant a documentelor ce dovedes
asigurarea cofinantarii. 
SC CARNICOM SRL a transmis un email ( atasat prezentei ) in data de 06.12.2012 in care mentioneaza ca: ,,la acest moment sumele nu se mai regasesc in cont, fiind utilizate pentru 
plati furnizori.      

  Reverificarea eligibilitatii solicitantilor s-a facut numai din punct de vedere al asigurarii utilitatilor, indeplinirea criteriilor de eligibilitate EG3 si EG9, asigurarea cofinantarii conform 
adresei inregistrata la APDRP nr 31570/13.12.2012 si CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr 14385/14.12.2012.
Cererea de finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.2 si EG 17 astfel:

Punctul 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate se considera ca nu este indeplinit deoarece :
- In formularul E 4.1 Raport asupra verificarii pe teren inregistrat la OJPDRP Covasna cu nr 912/11.06.2012 se mentioneaza faptul ca infrastructura de baza (drum de acces, alimentare 
energie electrica, alimentare apa si evacuare ape uzate menajere) se va realiza prin proiect. 
In urma verificarii studiului de fezabilitate si a documentelor justificative prezentate, s-a constatat ca alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua de alimentare 
energie electrica a furnizorului,  alimentarea cu apa se va realiza prin put forat la mare adancime, iar apele uzate menajere se vor colecta intr-o fosa septica vidanjabila. Aceste cheltuieli 
se regasesc in bugetul indicativ, solicitantul incadrandu-le atat in categoria cheltuieli eligibile cat si in categoria cheltuieli neeligibile.
In ceea ce priveste infrastructura de acces , in formularul mai sus mentionat se precizeaza ca: ,, amplasamentul are acces la drumul DN 13E prin drumul de acces din care detine cota 
de 1/12”. In urma verificarii studiului de fezabilitate s-a constatat ca nu exista o descriere detaliata a modului de realizare a drumului de acces de la DN 13 E pana la amplasamentul care 
face obiectul cererii de finantare aspect important in conditiile in care solicitantul ,,detine numai drept de proprietate asupra cotei de 1/12 parti indivize din imobilul lot 13” conform 
contractului de vanzare-cumparare autentificat la notar cu nr. 654/04.05.2012. Acest lucru este confirmat si de faptul ca solicitantul nu a cuprins cheltuieli in cadrul bugetului indicativ 
pentru realizarea acestui drum nici in categoria cheltuieli eligibile si nici in categoria cheltuieli neeligibile.
Prin urmare, se considera ca solicitantul nu va putea asigura functionarea obiectivului de investitie din punct de vedere al infrastructurii de acces.

Criteriul EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului se considera ca nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a facut dovada 
asigurarii cofinantarii pe parcursul evaluarii cererii de finantare. Astfel, in cursul lunii decembrie s-a solicitat de catre APDRP prezentarea de catre solicitant a documentelor ce dovedes
asigurarea cofinantarii. 
SC CARNICOM SRL a transmis un email ( atasat prezentei ) in data de 06.12.2012 in care mentioneaza ca: ,,la acest moment sumele nu se mai regasesc in cont, fiind utilizate pentru 
plati furnizori.      

178 313 M 01 12 7 15 00034 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA SC MERCATOP SRL COVASNA Comuna/Oras RECI 

Sat RECI - - - - - - - - - - - 391.722 0 195.861 0 195.861 21.676.175

Nu se indeplineste criteriul EG 17nu a mai putut prezenta existenta cofinantarii.   Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 17  Beneficiarul trebuie să declare 
pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului 

179 313 M 01 12 7 15 00048 2012 5 16 CONSTRUIRE ANSAMBLU 
TURISTIC: PENSIUNE SI PISCINA

SC SILVICAR 
RESORT 

CONSTRUCT SRL
COVASNA

Comuna/Oras AITA 
MARE Sat AITA 

MARE
- - - - - - - - - - - 297.818 0 200.913 0 96.905 21.877.088

EG3- S-AU SOLICITAT INFORMATII PRIVIND VIABILITATEA INVESTITIEI
EG5- S-AU SOLICITAT INFORMATII REFERITOARE LA CONFORMITATEA CU NORMELE DE CLASIFICARE
EG6- S-AU SOLICITAT INFORMATII REFERITOARE LA STANDARDUL DE CALITATE
EG16 -S-AU CERUT INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PROPRIETATEA TERENULUI  EG3- S-AU SOLICITAT INFORMATII PRIVIND VIABILITATEA INVESTITIEI
EG5- S-AU SOLICITAT INFORMATII REFERITOARE LA CONFORMITATEA CU NORMELE DE CLASIFICARE
EG6-S-AU SOLICITAT INFORMATII REFERITOARE LA STANDARDUL DE CALITATE
EG16 - S-AU CERUT INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PROPRIETATEA TERENULUI.  Reverificarea eligibilitatii solicitantilor s-a facut numai din punct de vedere al 
asigurarii utilitatilor, indeplinirea criteriilor de eligibilitate EG3 si EG9, asigurarea cofinantarii conform adresei inregistrata la APDRP nr 31570/13.12.2012 si CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr 
14385/14.12.2012
Cererea de finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.2, EG 9 si EG 17.
Punctul 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate se considera ca nu este indeplinit deoarece :
- In formularul E 4.1 Raport asupra verificarii pe teren inregistrat la OJPDRP Covasna cu nr 1161/06.07.2012 se mentioneaza faptul ca proiectul are acces la infrastructura de baza 
(alimentare energie electrica, alimentare apa si evacuare ape uzate menajere), aceasta urmand a se realiza prin proiect. 
Se mentioneaza de asemenea ca : ,,terenul in cauza situandu-se langa drumul DJ 103 E are acces direct la drumul DJ 103 E”
In urma verificarii studiului de fezabilitate si a documentelor justificative prezentate, s-a constatat ca alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua de alimentare 
energie electrica a furnizorului,  alimentarea cu apa se va realiza prin put forat la mare adancime, iar apele uzate menajere se vor colecta intr-o fosa septica vidanjabila. Aceste cheltuieli 
se regasesc in bugetul indicativ, solicitantul incadrandu-le atat in categoria cheltuieli eligibile cat si in categoria cheltuieli neeligibile.
In urma verificarii studiului de fezabilitate s-a constatat insa ca,  nu poate fi corect identificata suprafata de teren care face obiectul cererii de finantare deoarece solicitantul a prezentat 
cu ocazia verificarii pe teren dar si ca urmare a solicitarii de informatii suplimentare planuri de situatie care nu corespund din punct de vedere al suprafetei si vecinatatilor cu 
documentele justificative prezentate in cererea de finantare. Astfel, solicitantul a prezentat contractul de vanzare cumparare nr 1121/07.09.2009 pentru o suprafata de 12.550mp- nr 
cadastral 23117,  suprafata mentionata si in extrasul de carte funciara precum si in anexa la certificatul de urbanism nr 195/10.05.2012 prezentat cu ocazia verificarii pe teren. Planurile 
de situatie prezentate la vizita pe teren si in urma solicitarii de informatii suplimentare mentioneaza o suprafata totala de teren de 14.500mp- cu nr cadastral 23306.
Prin urmare, se considera ca solicitantul a prezentat informatii contradictorii in urma carora nu se poate stabili daca se va asigura infrastructura de baza.
Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei se considera a fi indeplinit in conditiile respectarii proiectiilor finaciare si indicatorilor financiari prezentate in 
anexele B; se ataseaza matricea viabilitatii investitiei.

Criteriul EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG se considera ca nu este indeplinit deoarece Certificatul de Urbanism nr 195/ 
.05.2012 nu prezinta mentiunea conforma careia ,,respectiva constructie respecta prevederile PUG”conform manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de 
finantare M 313-Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 cod manual M01-02, versiunea 06.

Criteriul EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului se considera ca nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a facut dovada 
asigurarii cofinantarii pe parcursul evaluarii cererii de finantare. Astfel, in cursul lunii decembrie s-a solicitat de catre APDRP prezentarea de catre solicitant a documentelor ce dovedes
asigurarea cofinantarii. 
SC SILVICAR RESORT CONSTRUCT SRL a transmis un email ( atasat prezentei ) in data de 06.12.2012 in care mentioneaza ca: ,,sumele existente in cont la data depunerii cererii de 
finantare provin din incasari client si au fost utilizati la plata furnizorilor”. 
  Reverificarea eligibilitatii solicitantilor s-a facut numai din punct de vedere al asigurarii utilitatilor, indeplinirea criteriilor de eligibilitate EG3 si EG9, asigurarea cofinantarii conform 
adresei inregistrata la APDRP nr 31570/13.12.2012 si CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr 14385/14.12.2012
Cererea de finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.2, EG 9 si EG 17.
Punctul 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate se considera ca nu este indeplinit deoarece :
- In formularul E 4.1 Raport asupra verificarii pe teren inregistrat la OJPDRP Covasna cu nr 1161/06.07.2012 se mentioneaza faptul ca proiectul are acces la infrastructura de baza 
(alimentare energie electrica, alimentare apa si evacuare ape uzate menajere), aceasta urmand a se realiza prin proiect. 
Se mentioneaza de asemenea ca : ,,terenul in cauza situandu-se langa drumul DJ 103 E are acces direct la drumul DJ 103 E”
In urma verificarii studiului de fezabilitate si a documentelor justificative prezentate, s-a constatat ca alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua de alimentare 
energie electrica a furnizorului,  alimentarea cu apa se va realiza prin put forat la mare adancime, iar apele uzate menajere se vor colecta intr-o fosa septica vidanjabila. Aceste cheltuieli 
se regasesc in bugetul indicativ, solicitantul incadrandu-le atat in categoria cheltuieli eligibile cat si in categoria cheltuieli neeligibile.
In urma verificarii studiului de fezabilitate s-a constatat insa ca,  nu poate fi corect identificata suprafata de teren care face obiectul cererii de finantare deoarece solicitantul a prezentat 
cu ocazia verificarii pe teren dar si ca urmare a solicitarii de informatii suplimentare planuri de situatie care nu corespund din punct de vedere al suprafetei si vecinatatilor cu 
documentele justificative prezentate in cererea de finantare. Astfel, solicitantul a prezentat contractul de vanzare cumparare nr 1121/07.09.2009 pentru o suprafata de 12.550mp- nr 
cadastral 23117,  suprafata mentionata si in extrasul de carte funciara precum si in anexa la certificatul de urbanism nr 195/10.05.2012 prezentat cu ocazia verificarii pe teren. Planurile 
de situatie prezentate la vizita pe teren si in urma solicitarii de informatii suplimentare mentioneaza o suprafata totala de teren de 14.500mp- cu nr cadastral 23306.
P i id li it t l t t i f tii t di t ii i t t bili d i i f t t d b
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă
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Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect
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180 313 M 01 12 7 15 00025 2012 5 16

CONSOLIDARE SI MODERNIZARE 
CABANA TURISTICA “CAPRIOARA” 
IN BAILE BALVANYOS, COMUNA 

TURIA, JUDETUL COVASNA

S.C. LIA TURISM 
CONSULTING S.R.L. 

- D
COVASNA Comuna/Oras 

TURIA Sat TURIA - - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 22.077.088

La punctul 1.2 si 1.6 s-a bifat nu deoarece solicitantul nu este inregistrat cu CAEN-ul eligibil al activitatii proiectului si nici declaratia privind punctul de lucru nu contine angajamentul de 
autorizare pentru CAEN-ul 5520.
La EG 9 s-a bifat NU deoarece certificatul de urbanism nu contine mentiunea ca investitia respecta PUG ci mentioneaza ca POT-ul maxim este acceptat in valoare de 50%, in acest ca
el fiind de 61,03%.
La EG 10 s-a bifat NU deoarece avizul eliberat de ordinul arhitectilor s-a eliberat cu mentiuni, neprezentandu-se aprobarea dupa rectificari, si suprafata de teren a investitiei este mai 
mica de 1000 mp.
La EG 11 s-a bifat NU deoarece suprafata de teren a investitiei, care este noua, conform bifelor din cererea de finantare, continutului SF si lipsei autorizarii de functionare, este mai 
mica de 1000 mp.  La punctul 1.2 si 1.6 s-a bifat nu deoarece solicitantul nu este inregistrat cu CAEN-ul eligibil al activitatii proiectului si nici declaratia privind punctul de lucru nu contine 
angajamentul de autorizare pentru CAEN-ul 5520. La punctele 1.7 si 1.8 nu a fost cazul de bifa   La punctul 1.2 si 1.6 s-a bifat nu deoarece solicitantul nu este inregistrat cu CAEN-ul 
eligibil al activitatii proiectului si nici declaratia privind punctul de lucru nu contine angajamentul de autorizare pentru CAEN-ul 5520. La punctele 1.7 si 1.8 nu a fost cazul de bifa   La EG 9 
s-a bifat NU deoarece certificatul de urbanism nu contine mentiunea ca investitia respecta PUG ci mentioneaza ca POT-ul maxim este acceptat in valoare de 50%, in acest caz el fiind 
de 61,03%.
La EG 10 s-a bifat NU deoarece avizul eliberat de ordinul arhitectilor s-a eliberat cu mentiuni, neprezentandu-se aprobarea dupa rectificari, si suprafata de teren a investitiei este mai 
mica de 1000 mp.
La EG 11 s-a bifat NU deoarece suprafata de teren a investitiei, care este noua conform bifelor din cererea de finantare, continutului SF si lipsei autorizarii de functionare, este mai 
mica de 1000 mp.
  La EG 9 s-a bifat NU deoarece certificatul de urbanism nu contine mentiunea ca investitia respecta PUG ci mentioneaza ca POT-ul maxim este acceptat in valoare de 50%, in acest 
caz el fiind de 61,03%.
La EG 10 s-a bifat NU deoarece avizul eliberat de ordinul arhitectilor s-a eliberat cu mentiuni, neprezentandu-se aprobarea dupa rectificari, si suprafata de teren a investitiei este mai 
mica de 1000 mp.
La EG 11 s-a bifat NU deoarece suprafata de teren a investitiei, care este noua conform bifelor din cererea de finantare, continutului SF si lipsei autorizarii de functionare, este mai 
mica de 1000 mp.
  La punctul 1.2 si 1.6 s-a bifat nu deoarece solicitantul nu este inregistrat cu CAEN-ul eligibil al activitatii proiectului si nici declaratia privind punctul de lucru nu contine angajamentul de 
autorizare pentru CAEN-ul 5520.
La EG 9 s-a bifat NU deoarece certificatul de urbanism nu contine mentiunea ca investitia respecta PUG ci mentioneaza ca POT-ul maxim este acceptat in valoare de 50%, in acest ca
el fiind de 61,03%.
La EG 10 s-a bifat NU deoarece avizul eliberat de ordinul arhitectilor s-a eliberat cu mentiuni, neprezentandu-se aprobarea dupa rectificari, si suprafata de teren a investitiei este mai 
mica de 1000 mp.
La EG 11 s-a bifat NU deoarece suprafata de teren a investitiei, care este noua, conform bifelor din cererea de finantare, continutului SF si lipsei autorizarii de functionare, este mai 
mica de 1000 mp.

181 313 M 01 12 7 15 00023 2012 5 16

CONSOLIDARE SI MODERNIZARE 
CABANA TURISTICA “CERBUL” IN 

BAILE BALVANYOS, COMUNA 
TURIA, JUDETUL COVASNA

S.C. CABANA 
CERBUL TURISM 

S.R.L.
COVASNA Comuna/Oras 

TURIA Sat TURIA - - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 22.277.088

EG.10-S-A  BIFAT  NU DEOARECE  AVIZUL  ELIBERTAT  DE ORDINUL  ARHITECTILOR  S-A ELIBERAT CU MENTIUNI, NEPREZENTANDU-SE  APROBAREA DUPA 
RECTIFICARI  SI  SUPRAFATA  CONSTRUITA ESTE MAI  MICA  DE 1000 MP.
LA EG11 S-A  BIFAT NU DEOARECE  SUPRAFATA DE TEREN A INVESTITIEI , CARE  ESTE NOUA , ESTE MAI  MICA DE 1000 DE MP –CONFORM  ORDINULUI  1051/2011.
  EG.10-S-A  BIFAT  NU DEOARECE  AVIZUL  ELIBERTAT  DE ORDINUL  ARHITECTILOR  S-A ELIBERAT CU MENTIUNI, NEPREZENTANDU-SE  APROBAREA DUPA 
RECTIFICARI  SI  SUPRAFATA  CONSTRUITA ESTE MAI  MICA  DE 1000 MP.
LA EG11 S-A  BIFAT NU DEOARECE  SUPRAFATA DE TEREN A INVESTITIEI , CARE  ESTE NOUA , ESTE MAI  MICA DE 1000 DE MP –CONFORM  ORDINULUI  1051/2011.
  Proiectul este neeligibil , suprafata de teren este mai mica de 1000 mp.
Deasemenea in urma verificarii pe teren efectuata in data de 24.05.2012 s-a constatat ca nu detine suprafata de 1000 mp ci doar de 742 mp si nu indeplineste conditiile pentru a fi 
declarata eligibila  Proiectul este neeligibil , suprafata de teren este mai mica de 1000 mp.
Deasemenea in urma verificarii pe teren efectuata in data de 24.05.2012 s-a constatat ca nu detine suprafata de 1000 mp ci doar de 742 mp si nu indeplineste conditiile pentru a fi 
declarata eligibila 

182 313 M 01 12 7 15 00035 2012 5 16
AMENAJARE PENSIUNE 

AGROTURISTICA, COM. SANZIENI, 
SAT PETRICENI, JUD. COVASNA

OPRA LIA-MARIA COVASNA
Comuna/Oras 
SANZIENI Sat 
PETRICENI

- - - - - - - - - - - 110.804 0 94.183 0 16.621 22.371.271
Solicitantul nu a depus in termen informatiile suplimentare solicitate.  Solicitantul nu a depus in termen informatiile suplimentare solicitate.  Solicitantul nu a depus in termen informatiile 
suplimentare solicitate.  Solicitantul nu a depus in termen informatiile suplimentare solicitate.  Solicitantul nu a depus in termen informatiile suplimentare solicitate.  Solicitantul nu a depus 
in termen informatiile suplimentare solicitate.  Solicitantul nu a depus in termen informatiile suplimentare solicitate.  Solicitantul nu a depus in termen informatiile suplimentare solicitate. 

183 313 M 01 12 7 15 00038 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICĂ ŞI ATELIER DE 
MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE

PARA ZOLTAN 
ROBERT COVASNA Comuna/Oras 

BODOC Sat ZALAN - - - - - - - - - - - 117.646 0 100.000 0 17.646 22.471.271

1.7, 1.8 - nu este cazul  1.7,1.8-nu este cazul  EG2- nu face dovada desfasurarii activitatii agricole in momentul apicarii. In baza de date iacs figureaza cu finete si pasuni, in SF 
activitatea agricola consta in cultivare zarzavat, pomi fructiferi si cresterea animalelor - nu are copie din Registrul agricol. De asemenea, in anexele C nu a prevazut venituri si cheluieli 
din activitati agricole.
EG3 - nu a prezentat informatii suplimentare in ceea ce priveste studiul de fezabilitate.
EG5, EG7 - Nu a prezentat SF din care sa rezulte nivelul de clasificare.  EG2-nu face dovada desfasurarii activitatii agricole in momentul aplicarii.In baza de date iacs figureaza cu 
fanete si pasuni, in SF activitatea agricola consta in cultivare zarzavat,pomi fructiferi si cresterea animalelor- nu are copie din Registrul agricol.De asemenea ,in anexele C nu a prevazut 
venituri si cheltuieli din activitati agricole.
EG3-nu a prezentat informatii suplimentare in ceea ce priveste studiul de fezabilitate.
EG5,EG7-Nu a prezentat SF din care sa rezulte nivelul de clasificare.  Nu au fost prezentat SF cerut in informatiile suplimentare, nu se poate stabili valoarea corecta pentru planul 
financiar.  Nu au fost prezentat SF cerut in informatiile suplimentare, nu se poate stabili valoarea corecta pentru planul financiar.  Nu au fost prezentate informatiile suplimentare 
solicitate.
Nu respecta EG2, EG3, EG5, EG7, EG9.  Nu au fost prezentate informatiile suplimentare solicitate.
Nu respecta EG2, EG3, EG5, EG7, EG9. 

184 313 M 01 12 7 15 00042 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA D+P+E+M

ONEA GHEORGHE-
FLORENTIN COVASNA

Comuna/Oras 
DOBARLAU Sat 

DOBARLAU
- - - - - - - - - - - 99.394 0 84.485 0 14.909 22.555.756

S-a bifat nu la EG 17 deoarece solicitantul nu face dovada cofinantarii proiectului cu suma integrala,valoarea extrasului de cont prezentat este mai mica decat valoarea cofinantarii 
private 

185 313 M 01 12 7 15 00044 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA

SC PIG RESORT 
SRL COVASNA

Comuna/Oras AITA 
MARE Sat AITA 

MARE
- - - - - - - - - - - 391.722 0 195.861 0 195.861 22.751.617

Proiectul nu este eligibil, s-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG16 deoarece terenul pe care se doreste a se edifica proiectul este ipotecat in favoarea CEC BANK SA SUCURSALA 
BRASOV asa cum rezulta din Extras CF 23362 aferent cerere nr. 9710/03.05.2012, debitor fiind  SC TOTAL MO RACING SRL ,persoana juridica diferita de solicitantul SC PIG 
RESORT SRL, asa cum rezulta din urmatoarele documente:
- Contract de Garantie Reala Imobiliara nr. 1063/28.04.2011 rezulta faptul ca terenul a fost ipotecat de catre SC TOTAL MO RACING SRL proprietarul initial al terenului aferent extras 
CF 23118 (teren dezmembrat ulterior prin ACT de Dezlipire nr.619/02.05.2012 in trei imobile respectiv : lot nr.1 aferent nr. cadastral 23360, lot nr. 2 aferent nr. cadastral 23361, lot nr. 3 
aferent nr. cadastral 23362).
- Adresa CEC BANK nr.14925/26.04.2012  privind acordul bancii pentru edificare proiect este adresat SC TOTAL MO RACING SRL, garantul imobiliar al terenului, deci terenul pe care 
se va realiza investitia este ipotecat si este grevat de sarcini in favoarea CEC BANK SA SUCURSALA BRASOV , debitor fiind SC TOTAL MO RACING SRL ,persoana juridica diferita 
de solicitantul SC PIG RESORT SRL.  Proiectul nu este eligibil, s-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG16 deoarece terenul pe care se doreste a se edifica proiectul este ipotecat in 
favoarea CEC BANK SA SUCURSALA BRASOV asa cum rezulta din Extras CF 23362 aferent cerere nr. 9710/03.05.2012, debitor fiind  SC TOTAL MO RACING SRL ,persoana 
juridica diferita de solicitantul SC PIG RESORT SRL, asa cum rezulta din urmatoarele documente:
- Contract de Garantie Reala Imobiliara nr. 1063/28.04.2011 rezulta faptul ca terenul a fost ipotecat de catre SC TOTAL MO RACING SRL proprietarul initial al terenului aferent extras 
CF 23118 (teren dezmembrat ulterior prin ACT de Dezlipire nr.619/02.05.2012 in trei imobile respectiv : lot nr.1 aferent nr. cadastral 23360, lot nr. 2 aferent nr. cadastral 23361, lot nr. 3 
aferent nr. cadastral 23362).
- Adresa CEC BANK nr.14925/26.04.2012  privind acordul bancii pentru edificare proiect este adresat SC TOTAL MO RACING SRL, garantul imobiliar al terenului, deci terenul pe care 
se va realiza investitia este ipotecat si este grevat de sarcini in favoarea CEC BANK SA SUCURSALA BRASOV , debitor fiind SC TOTAL MO RACING SRL ,persoana juridica diferita 
de solicitantul SC PIG RESORT SRL.  la 1.7 si 1.8 nu este cazul  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG16 deoarece terenul pe care se doreste a se edifica proiectul este ipotecat in 
favoarea CEC BANK SA SUCURSALA BRASOV asa cum rezulta din Extras CF 23362 aferent cerere nr. 9710/03.05.2012.
Din Contract de Garantie Reala Imobiliara nr. 1063/28.04.2011 rezulta faptul ca terenul a fost ipotecat de catre SC TOTAL MO RACING SRL proprietarul initial al terenului aferent 
extras CF 23118 (teren dezmembrat ulterior prin ACT de Dezlipire nr.619/02.05.2012 in trei imobile respectiv : lot nr.1 aferent nr. cadastral 23360, lot nr. 2 aferent nr. cadastral 23361, 
lot nr. 3 aferent nr. cadastral 23362).
Adresa CEC BANK nr.14925/26.04.2012  privind acordul bancii pentru edificare proiect este adresat SC TOTAL MO RACING SRL, garantul imobiliar al terenului, deci terenul pe care 
se va realiza investitia este ipotecat si este grevat de sarcini in favoarea CEC BANK SA SUCURSALA BRASOV , debitor fiind SC TOTAL MO RACING SRL ,persoana juridica diferita 
de solicitantul SC PIG RESORT SRL.  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG16 deoarece terenul pe care se doreste a se edifica proiectul este ipotecat in favoarea CEC BANK SA 
SUCURSALA BRASOV asa cum rezulta din Extras CF 23362 aferent cerere nr. 9710/03.05.2012.
Din Contract de Garantie Reala Imobiliara nr. 1063/28.04.2011 rezulta faptul ca terenul a fost ipotecat de catre SC TOTAL MO RACING SRL proprietarul initial al terenului aferent 
extras CF 23118 (teren dezmembrat ulterior prin ACT de Dezlipire nr.619/02.05.2012 in trei imobile respectiv : lot nr.1 aferent nr. cadastral 23360, lot nr. 2 aferent nr. cadastral 23361, 
lot nr. 3 aferent nr. cadastral 23362).
Adresa CEC BANK nr.14925/26.04.2012  privind acordul bancii pentru edificare proiect este adresat SC TOTAL MO RACING SRL, garantul imobiliar al terenului, deci terenul pe care 
se va realiza investitia este ipotecat si este grevat de sarcini in favoarea CEC BANK SA SUCURSALA BRASOV , debitor fiind SC TOTAL MO RACING SRL ,persoana juridica diferita 
de solicitantul SC PIG RESORT SRL. 

186 313 M 01 12 7 15 00051 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA SI  CENTRU  

RECREATIONAL

SC TOTAL MO 
RAGING SRL COVASNA

Comuna/Oras 
HAGHIG Sat 

HAGHIG
- - - - - - - - - - - 296.674 0 199.687 0 96.987 22.951.304

S-a bifat nu la EG14 deoarece solicitantul a prezentat avizul MDRT avand ca beneficiar Societatea SC ADYSTA CONSTRUCT SRL si SC TOTAL MO RACING SRL.
S-a bifat Nu la criteriul EG 15 deoarece solicitantul nu a prezentat nici unul din documentele obligatorii de la mediu.Solicitantul a prezentat de la APM Covasna decizia nr 19 /28.03.2011, 
decizie privind etapa de incadrare PUZ pentru SC ADYSTA CONSTRUCT SRL si SC TOTAL MO RACING SRL pentru suprafata de teren de 15000 mp si construirea a doua pensiuni 
turistice (investitii care n-au legatura cu investitia solicitata la finantare)  S-a bifat nu la EG14 deoarece solicitantul a prezentat avizul MDRT avand ca beneficiar Societatea SC ADYSTA 
CONSTRUCT SRL si SC TOTAL MO RACING SRL.
S-a bifat Nu la criteriul EG 15 deoarece solicitantul nu a prezentat nici unul din documentele obligatorii de la mediu.Solicitantul a prezentat de la APM Covasna decizia nr 19 /28.03.2011, 
decizie privind etapa de incadrare PUZ pentru SC ADYSTA CONSTRUCT SRL si SC TOTAL MO RACING SRL pentru suprafata de teren de 15000 mp si construirea a doua pensiuni 
turistice (investitii care n-au legatura cu investitia solicitata la finantare) 

187 313 M 01 12 7 15 00052 2012 5 16 INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA 
SI CENTRU RECREATIONAL

SC SELF TOP 
CONSTRUCT SRL COVASNA

Comuna/Oras AITA 
MARE Sat AITA 

MARE
- - - - - - - - - - - 298.237 0 200.920 0 97.317 23.152.224

S-a bifat nu la EG16 deoarece terenul pe care solicitantul doreste sa amplaseze investitia este ipotecat in favoarea CEC BANK SA pentru SC EUROFERMA SRL.
Societatea SC EUROFERMA SRL nu are nici o legatura cu solicitantul proiectului.
In contractul de garantie imobiliara nr .1063/28.04.2011
este prevazut faptul ca ipoteca asupra terenului se extinde si asupra tuturor imbunatatirilor,adaugirilor si extinderilor respectiv asupra investitiei FEADR.
Garantiile constituite de solicitant in favoarea unei institutii bancare sub forma gajarii sau ipotecarii asupra investitiei sunt permise numai cu notificarea in prealabil a APDRP si in 
favoarea sa ,nu a unei terte persoane.
Deoarece terenul este ipotecat in favoarea unei terte persoane juridice care nu are legatura cu proiectul prezinta risc pentru realizarea investititiei FEADR 

188 313 M 01 12 3 16 00002 2012 5 3 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICĂ  P+2E+M S.C. MINCOS S.R.L. DIMBOVITA

Comuna/Oras 
MOROENI Sat 

DOBRESTI
- - - - - - - - - - - 327.411 0 163.705 0 163.706 23.315.929

 s-a concluzionat privind eligibilitatea solicitantului sub aspectul creării de condiții artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii 
s-a concluzionat privind eligibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de proiectare și consultanță
 Privind eligibilitatea solicitantului sub aspectul creării de condiții artificiale:
În raport cu prevederile Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții (versiunea 10) și ale metodologiei specifice Fişei de 
evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1 – M313 (versiunea 06), aplicabile sesiunii 01/12 a măsurii 313, privind condiţiile artificiale create de solicitanți. 
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189 313 M 01 12 3 16 00001 2012 5 3 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICĂ  P+2E+M

S.C. SFINXUL 
BUCEGILOR S.R.L. DIMBOVITA

Comuna/Oras 
MOROENI Sat 

DOBRESTI
- - - - - - - - - - - 326.268 0 163.134 0 163.134 23.479.063

La pct. 1.7, 1.8 nu s-a bifat, nu exita rubrica NU ESTE CAZUL  La pct. 1.7, 1.8 nu s-a bifat, nu exita rubrica NU ESTE CAZUL  la pct. EG3, EG10, EG14, EG15 au fost solicittate 
informatii suplimentare prin E34 pt care solicitantul a luat la cunostinta in data de 03.08.2012. S-au raspuns solicitarilor in data de 10.08.2012  la pct. EG3, EG10, EG14, EG15 au fost 
solicittate informatii suplimentare prin E34 pt care solicitantul a luat la cunostinta in data de 03.08.2012. S-au raspuns solicitarilor in data de 10.08.2012  In urma solicitarii de informatii 
suplimentare si a raspunsului, valoarea totala proiect s-a modificat prin adaugarea unor cheltuieli neeligibile, valoarea eligibila nemodificandu-se.

Proiectul depus de catre SC SFINXUL BUCEGILOR SRL cu numarul F313M011231600001, a fost verificat  din punct de vedere al eligibilitatii sub aspectul legaturii existente intre 
asociatul solicitantului, respectiv dl. Dutescu Cosmin si asociatul solicitantului SC MINCOS SRL, dna. Dutescu Elena si asupra eligibilitatii cheltuielilor aferente serviciilor de proiectare și 
consultanță. Intre cei doi asociati exista relatia de rudenie de gradul I, respectiv fiu si mama.
S-a procedat la incadrarea cheltuielilor aferente consultantei si proiectarii in categoria cheltuielilor neeligibile.
Mai mult, in raport cu prevederile Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții (versiunea 10) și ale metodologiei specifice 
Fişei de evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1 – M313 (versiunea 06), aplicabile sesiunii 01/12 a măsurii 313, privind condiţiile artificiale create de solicitanți. Conform concluziei 
consideră că suspiciunile descrise în cazul SC SFINXUL BUCEGILOR SRL nu pot fi eliminate.

190 313 M 01 12 3 16 00034 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "AURORA" IN SAT 

IBRIANU, COMUNA CORNESTI , 
JUD. DAMBOVITA

JAJAIE AURORA-
LUMINITA DIMBOVITA

Comuna/Oras 
CORNESTI Sat 

IBRIANU
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 23.579.063

Explicatii neeligibilitate

Cererea de finantare depusa de catre JAJAIE AURORA-LUMINITA cu numarul de inregistrare 313M011231600034 a fost depusa OJPDRP DAMBOVITA si evaluata de catre expertii 
CRPDRP 3 SUD MUNTENIA  . In urma evaluarii de catre expertii  CRPDRP 3 SUD MUNTENIA proiectul a fost declarat neeligibil .

Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (17.07.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin E-MAIL, anexată dosarului administrativ).

Concluzie 
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucratoare  ceea ce a condus la declararea Cererii de finantare ca fiind neeligibila.
  Explicatii neeligibilitate

Cererea de finantare depusa de catre JAJAIE AURORA-LUMINITA cu numarul de inregistrare 313M011231600034 a fost depusa OJPDRP DAMBOVITA si evaluata de catre expertii 
CRPDRP 3 SUD MUNTENIA  . In urma evaluarii de catre expertii  CRPDRP 3 SUD MUNTENIA proiectul a fost declarat neeligibil .

Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (17.07.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin E-MAIL, anexată dosarului administrativ).

Concluzie 
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucratoare  ceea ce a condus la declararea Cererii de finantare ca fiind neeligibila.
  s-au solicitat informatii suplimentare prin fisa M313 E 3.4 /17.07.2012
-Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (17.07.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin E-MAIL, anexată dosarului administrativ).

  s-au solicitat informatii suplimentare prin fisa M313 E 3.4 /17.07.2012
-Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (17.07.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin E-MAIL, anexată dosarului administrativ).
  s-au solicitat informatii suplimentare prin fisa M313 E 3.4 /17.07.2012
-Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (17.07.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin E-MAIL, anexată dosarului administrativ).
  s-au solicitat informatii suplimentare prin fisa M313 E 3.4 /17.07.2012
-Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (17.07.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin E-MAIL, anexată dosarului administrativ).

191 313 M 01 12 3 19 00004 2012 5 15 PENSIUNEA AGROTURISTICA CASA 
DIN DEAL CORBEA CARMEN GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 115.093 0 97.829 0 17.264 23.676.892

La punctul 1.3 s-a bifat cu nu deoarece beneficiarul nu se regaseste in baza de date sapard si FEADR;
La punctul 1.5 s-a bifat cu nu deoarece actionarii majoritari ai beneficiarului nu au in derulare proiecte aprobate in derulare;
La punctul 1.6 s-a bifat cu da deoarece beneficiarul este persoana fizica iar in angajamentul de autorizare beneficiarul mentioneaza codul CAEN specific activitatii, respectiv 5520;
La punctul 1.7 nu s-a bifat deoarece investitia nu face obiectul componentei C;
La punctul 1.8 nu s-a bifat deoarece investitia reprezinta o structura de primire turistica fara functiuni de alimentatie publica.
  La punctul 1.3 s-a bifat cu nu deoarece beneficiarul nu se regaseste in baza de date SAPARD si FEADR;
La punctul 1.5 s-a bifat cu nu deoarece actionarii majoritari ai beneficiarului nu au in derulare proiecte aprobate sau in derulare;
La punctul 1.6 s-a bifat cu da deoarece beneficiarul este persoana fizica iar in angajamentul de autorizare beneficiarul mentioneaza codul CAEN specific activitatii, respectiv 5520;
La punctul 1.7 nu s-a bifat deoarece investitia nu face obiectul componentei C;
La punctul 1.8 nu s-a bifat deoarece investitia reprezinta o structura de primire turistica fara functiuni de alimentatie publica.
  La EG 4 nu s-a bifat deoarece beneficiarul reprezinta investitie noua si nu a prezentat bilant;
La EG 8 s-a bifat cu nu este cazul deoarece beneficiarul reprezinta investitie noua iar localitatea ne se regaseste in zonele cu potential turistic ridicat;
S-au solicitat informatii suplimentare in data de:31.07.2012
S-au 
EG 17-NU.
 Avand in vedere cele expuse mai  fisa E 3.1 se modifica, EG 17 se bifeaza cu NU, proiectul devine neeligibil.

192 313 M 01 12 3 19 00013 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA 
MAGDA MAICAN MAGDA GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 115.303 0 98.007 0 17.296 23.774.899

Reverificarea a vizat exclusiv criteriul de eligibilitate EG17, rezoluția și observațiile consemnate în cazul celelorlalte criterii de eligibilitate provin din formularul E3.1 întocmit în data de 
24.07.2012. Astfel:
"La pct.1.3 si 1.5,s-a bifat ,,NU'' deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind dubla finantare in acest sens  s-a printat si atasat print-screen cu rezultatul verificarii iar 
cu privire la actionariatul solicitantului acesta este persoana fizica, care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri.   La pct.1.7 si 1.8 nu s-a bifat deoarece nu este 
cazul."  Reverificarea a vizat exclusiv criteriul de eligibilitate EG17, rezoluția și observațiile consemnate în cazul celelorlalte criterii de eligibilitate provin din formularul E3.1 întocmit în da
de 24.07.2012. Astfel:
La pct.1.3 si 1.5,s-a bifat ,,NU'' deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind dubla finantare in acest sens  s-a printat si atasat print-screen cu rezultatul verificarii iar 
cu privire la actionariatul solicitantului acesta este persoana fizica, care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri.   La pct.1.7 si 1.8 nu s-a bifat deoarece nu este 
cazul.  Privind criteriul de eligibilitate EG17: Reverificarea s-a făcut în baza adresei APDRP nr. 31616/ 13.12.2012, înregistrată la CRPDRP 3 Sud Muntenia cu nr. 16329/ 14.12.2012, și 
a vizat exclusiv criteriul de eligibilitate EG17”Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului” conform cerințelor formulate în această 
adresă. În acest sens s-au constatat următoarele:
1. dosarul administrativ al cererii de finanțare conține formularele specifice procesului de evaluare și selectare încheiat la data 24.07.2012, adresa CRPDRP nr. 15407/ 22.11.2012, 
precum și adresele APDRP nr. 32930/ 05.12.2012, nr. 33375/ 10.12.2012 și nr. 31616/ 13.12.2012.
2. prin adresa APDRP nr. 32930/ 05.12.2012 a fost cerută solicitantului prezentarea extrasului de cont actualizat la data 06.12.2012 pentru justificarea cofinanțării, solicitantul 
confirmând primirea acestei adrese în data de 06.12.2012. Referitor la această adresă, în cadrul dosarului administrativ al cererii de finanțare nu se identifică existența răspunsului 
solicitantului Maican Magda și nu se identifică concluzia emitentului adresei APDRP referitoare la răspunsul solicitantului.
3. prin adresa APDRP nr. 33375/ 10.12.2012 a fost cerută solicitantului prezentarea de documente bancare emise cu data de 11 sau 12 decembrie 2012, din care să rezulte existența 
integrală la dispoziția sa a sumelor necesare cofinanțării. Referitor la această adresă, în cadrul dosarului administrativ al cererii de finanțare nu se identifică existența confirmării de 
primire a adresa APDRP de către solicitantul Maican Magda, nu se identifică răspunsul solicitantului și nu se identifică concluzia emitentului adresei APDRP referitor la răspunsul 
solicitantului.
Din punct de vedere cronologic, cât și al conținutului, adresa APDRP nr. 33375/ 10.12.2012 primează ca efect față de adresa APDRP nr. 32930/ 05.12.2012.
4. prin adresa APDRP nr. 31616/ 13.12.2012 se solicită evaluatorilor CRPDRP 3 Sud Muntenia reverificarea eligibilității solicitantului din punctul de vedere al asigurării cofinanțării. Nu 
se dispune expres aplicarea unor criterii speciale referitoare la această reverificare.
Având în vedere aceste constatări și întrucât aria de competență a angajaților cu atribuții de evaluare din cadrul SEC-CRPDRP se limitează la prevederile fișei postului cu respectarea 
principiului tratamentului egal al solicitanților, s-a procedat la reevaluarea criteriului de eligibilitate EG17 în conformitate cu metodologia specifică de aplicat pentru acest criteriu, preciza
în manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii, Fişa de evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1 – M313, versiunea 06. 
Documentele obligatorii referitoare la capacitatea de cofinanțare, conform metodologiei specifice de verificare a criteriului EG17, sunt următoarele (unul sau mai multe dintre ele emise 
de instituții financiar bancare):
 “a). extras de cont bancar vizat şi datât 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:
b). extras de cont bancar vizat şi datât de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: 
granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;
c). extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data 
închiderii licitaţiei de proiecte;
d). extrasul liniei de credit datât cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu 
o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;
e) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii.”
S-a constatat faptul că documentele obligatorii referitoare la capacitatea de cofinanțare, conform metodologiei specifice de verificare, au ca dată de referință pentru verificarea 
valabilității data depunerii cererii de finanțare, data lansării sau data închiderii licitaţiei de proiecte pentru sesiunea respectivă.  În raport cu aceste cerințe și în absența altor dispoziții 
speciale, s-a identificat documentul “extras de cont” emis pe numele clientului Maican Magda, în data de 11.05.2012 de către CEC Bank SA, sucursala Giurgiu, anexat în original la 
cererea de finanțare depusă la OJPDRP Giurgiu în data de 16.05.2012. S-a constatat faptul că suma aflată la dispoziția solicitantului Maican Magda conform acestui document 
(respectiv 79675,75 RON), acoperă partea de cofinanțare privată din totalul valorii eligibile a cererii de finanțare (respectiv 17296 euro, stabilit în urma procesului de evaluare) atât în 
raport cu rata de conversie ECB la data întocmirii studiului de fezabilitate (4,3823 ron/euro la 02.04.2012) cât și cu cea de la data depunerii cererii de finanțare (4,4400 ron/euro la 
16.05.2012). 
De asemenea, s-au constatat următoarele: dosarul administrativ nu conține documente care certifică incapacitatea solicitantului de a susține partea de cofinanțare privată, la nivel SEC-
APDRP nu se poate proba eventualul refuz de răspuns al solicitantului referitor la cerințele adresei APDRP nr. 33375/ 10.12.2012, iar eventualul refuz de răspuns al solicitantului la 
cerințele adreselor APDRP nu se sancționează în cadrul criteriului de eligibilitate EG17 decât în situația în care documentul obligatoriu anexat cererii de finanțare la depunerea acesteia 
nu corespunde cerințelor procedurale.
În concluzie, la nivelul de analiză solicitat prin adresa APDRP nr. 31616/ 13.12.2012 și metodologia specifică de aplicat strict pentru verificarea criteriului de eligibilitate EG17 al Fişei de 
evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1 – M313, versiunea 06, acest criteriu de eligibilitate este îndeplinit.
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193 313 M 01 12 3 19 00015 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA 
STEAUA SUDULUI

BOSNIGEANU 
MADALINA GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 115.804 0 98.433 0 17.371 23.873.332

La EG4 s-a bifat cu ,,NU ESTE CAZUL''-solicitantul este o Persoana Fizica ,neinregisrata ca agent econoic la data depunerii proiectuluisi nu a avut activitate;  
S-au solicitat informatii suplimentare in data de 18.07.2012,s-a primit raspuns la informatiile solicitate in data de 25.07.2012; 
 Solicitantul indeplineste criteriile obligatorii si suplimentare  privind clasificarea structurilor de primire turistice de tip pensiune agro-turistica, punctajul rezultat din evaluarea  criteriilor 
depaseste minimul de 90 puncte corespunzatoare categoriei de clasificare  a unei structuri de primire agro-turistice categoria 3 flori/stele.Sunt indeplinite conditiile si in ceea ce priveste 
lista serviciilor suplimentare ce pot fi prestate in structura de primire turistica pt.categ.3flori/stele,unde cf.anexei 1.1.1 la Ord.MDRT nr.1051/2011 gama de servicii este de cel putin 12 
servicii.
Privind criteriul de eligibilitate EG17:
Criteriul de eligibilitate EG17”Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului” conform cerințelor formulate în această adresă. În acest sens 
s-au constatat următoarele:
 La data depunerii Cererii de finantare, pentru demonstrarea capacitatii de cofinanțare (documentul 12.1) a solicitantului, acesta depune extras de cont din data de 11.05.2012, emis pe 
numele clientului BOSNIGEANU MADALINA de catre UNICREDIT TIRIAC BANK, sucursala Giurgiu. Extrasul de cont demonstreaza disponibilitatea de cofinantare (respectiv 80014,41 
lei), aceasta valoare asigurand partea de cofinanțare privată din totalul valorii eligibile a cererii de finanțare (respectiv 17371  euro, stabilit în urma procesului de evaluare.
Proiectul este eligibil,deoarece toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite." 

194 313 M 01 12 3 19 00016 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA 
LUNCA DUNARII

MOESCU 
GHEORGHE GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 99.356 0 84.452 0 14.904 23.957.784

Planul Financiar a fost corect completat si respecta gradul de interventie publica. Avansul solicitat se incadreaza in cuantumul de 50% din ajutorul public nerambursabil.  Planul Financiar 
a fost corect completat si respecta gradul de interventie publica. Avansul solicitat se incadreaza in cuantumul de 50% din ajutorul public nerambursabil.  La punctul 1.3 s-a bifat cu NU-
Solicitantul este PF,si conf. Declaratie F ,nu are actionari majoritari;  
 La punctele 1.7; 1.8-nu s-a bifat ,,NU ESTE CAZUL"  La punctul 1.3 s-a bifat cu NU-Solicitantul este PF,si conf. Declaratie F ,nu are actionari majoritari;  
 La punctele 1.7; 1.8-nu s-a bifat ,,NU ESTE CAZUL"  -La EG4 s-a bifat cu ,,NU ESTE CAZUL''-solicitantul este o Persoana Fizica ,neinregisrata ca agent econoic la data depunerii 
proiectuluisi nu a avut activitate; 
 S-au solicitat informatii suplimentare in data de 18.07.2012,s-a primit raspuns la informatiile solicitate in data de 26.07.2012;   Solicitantul indeplineste criteriile obligatorii si suplimenta
privind clasificarea structurilor de primire turistice de tip pensiune agro-turistica, punctajul rezultat din evaluarea  criteriil suplimentare este de minim 90 puncte corespunzatoare 
categoriei de clasificare  a unei structuri de primire agro-turistice categoria 3 flori/stele(solicitantul prin proiect isi propune realizarea unei pensiuni agro-turistice categoria 2 
flori/stele),deci aceste criterii sunt indeplinite.Sunt indeplinite conditiile si in ceea ce priveste lista serviciilor suplimentare ce pot fi prestate in structura de primire turistica-agro-pensiune 
pt.categ.2flori/stele,unde cf.anexei 1.1.1 la Ord.MDRT nr.1051/2011 gama de servicii este de cel putin 8 servicii.
APDRP a solicitat redepunerea documentului justificativ pentru asigurarea cofinantari proiectului pentru toti solicitantii in cauza. 
Solicitantul a semnat de luare la cunostinta a solicitarii in aceeasi zi 06.12.2012, dar nu a raspns la solicitare. 
Deoarece solicitantul nu a prezentat dovada cofinantarii avand data de 11 sau 12 decembrie , putem concluziona ca la data de 12.12.2012 solicitantul nu poate asigura cofinatarea 
proiectului, nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG17, iar cererea de finantare este neeligibila.
   -La EG4 s-a bifat cu ,,NU ESTE CAZUL''-solicitantul este o Persoana Fizica ,neinregisrata ca agent econoic la data depunerii proiectuluisi nu a avut activitate; 
 S-au solicitat informatii suplimentare in data de 18.07.2012,s-a primit raspuns la informatiile solicitate in data de 26.07.2012;   Solicitantul indeplineste criteriile obligatorii si suplimenta
privind clasificarea structurilor de primire turistice de tip pensiune agro-turistica, punctajul rezultat din evaluarea  criteriil suplimentare este de minim 90 puncte corespunzatoare 
categoriei de clasificare  a unei structuri de primire agro-turistice categoria 3 flori/stele(solicitantul prin proiect isi propune realizarea unei pensiuni agro-turistice categoria 2 
flori/stele),deci aceste criterii sunt indeplinite.Sunt indeplinite conditiile si in ceea ce priveste lista serviciilor suplimentare ce pot fi prestate in structura de primire turistica-agro-pensiune 
pt.categ.2flori/stele,unde cf.anexei 1.1.1 la Ord.MDRT nr.1051/2011 gama de servicii este de cel putin 8 servicii.
-La EG4 s-a bifat cu ,,NU ESTE CAZUL''-solicitantul este o Persoana Fizica ,neinregisrata ca agent econoic la data depunerii proiectuluisi nu a avut activitate; 
 S-au solicitat informatii suplimentare in data de 18.07.2012,s-a primit raspuns la informatiile solicitate in data de 26.07.2012;   Solicitantul indeplineste criteriile obligatorii si suplimenta
privind clasificarea structurilor de primire turistice de tip pensiune agro-turistica, punctajul rezultat din evaluarea  criteriil suplimentare este de minim 90 puncte corespunzatoare 
categoriei de clasificare  a unei structuri de primire agro-turistice categoria 3 flori/stele(solicitantul prin proiect isi propune realizarea unei pensiuni agro-turistice categoria 2 
flori/stele),deci aceste criterii sunt indeplinite.Sunt indeplinite conditiile si in ceea ce priveste lista serviciilor suplimentare ce pot fi prestate in structura de primire turistica-agro-pensiune 
pt.categ.2flori/stele,unde cf.anexei 1.1.1 la Ord.MDRT nr.1051/2011 gama de servicii este de cel putin 8 servicii.

195 313 M 01 12 3 19 00019 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA 
MAGNOLIA SCHIOPU ELENA GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 99.112 0 84.245 0 14.867 24.042.029

 EG17”Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului” conform cerințelor formulate în această adresă. În acest sens s-au constatat 
următoarele:
În fisa de verificare E3.1 incheiata in data de 23.07.2012, s-a analizat criteriul de eligibilitate EG17, raportat la documentele existente in cadrul cererii de finantare si anume, extrasul de 
cont emis in numele solicitantei Schiopu Elena, in care soldul final este de 66.508 lei. Conform metodologiri de verificare se analizeaza documentul 12.1, in raport cu valoarea eligibila 
totala a proiectului.
1. Dosarul administrativ al cererii de finanțare, conține formularele specifice procesului de evaluare și selectare încheiat la data 23.07.2012, unde se remarca faptul că la data evaluarii 
cererii de finantare si intocmirea formularului E3.1, documentul obligatoriu pentru demonstrarea capacitatii de cofinanțare (documentul 12.1) a solicitantului, identificat in forma unui 
“extras de cont”, este emis pe numele clientului Schiopu Elena, de către CEC Bank SA, sucursala Giurgiu. Extrasul de cont este anexat în original la cererea de finanțare, depusă la 
OJPDRP Giurgiu în data de 16.05.2012 si releva disponibilitatea de cofinantare (respectiv 66.508 RON), aceasta valoare acoperă partea de cofinanțare privată din totalul valorii eligibile
a cererii de finanțare (valoarea eligibila totala este de 99.112 euro, iar valoarea cofinantarii private este de 14.866,8 euro). În raport cu rata de conversie ECB la data întocmirii studiului 
de fezabilitate (4,3823 ron/euro la 02.04.2012), valoarea disponibila in extrasul de cont prezentat, acopera partea de cofinantare privata.
A fost cerută solicitantului prezentarea extrasului de cont actualizat la data 06.12.2012 pentru justificarea cofinanțării, solicitantul confirmând primirea acestei adrese în data de 
06.12.2012. Referitor la această adresă, în cadrul dosarului administrativ al cererii de finanțare,  se identifică existența răspunsului solicitantului Schiopu Elena, datat 06.12.2012 din 
care rezulta ca, in cont nu se mai regaseste suma aferenta demonstrarii cofinantarii private si se anexeaza extras de cont emis de catre CEC Bank SA- Sucursala Giurgiu, datat cu 
06.12.2012. Din acesta, reiese un sold final de 512 euro, valoare care nu acopera cofinantariea privata in cuantum de 14.866,8 euro. 
A fost solicitata prezentarea de documente bancare emise cu data de 11 sau 12 decembrie 2012, din care să rezulte existența integrală la dispoziția sa, a sumelor necesare 
cofinanțării. Referitor la această adresă, în cadrul dosarului administrativ al cererii de finanțare nu se identifică existența confirmării de primire a adresei APDRP de către solicitantul 
Schiopu Elena, nu se identifică răspunsul solicitantului.

196 313 M 01 12 3 19 00025 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA 3 
STEJARI

DOGARU DANIEL-
VIOREL GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 98.623 0 83.829 0 14.794 24.125.858

Privind criteriul de eligibilitate EG17:
EG17”Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului” conform cerințelor formulate în această adresă. În acest sens s-au constatat 
următoarele:
La data depunerii Cererii de finantare, pentru demonstrarea capacitatii de cofinanțare (documentul 12.1) a solicitantului, acesta depune extras de cont din data de 15.05.2012, emis pe 
numele clientului DOGARU DANIEL VIOREL de catre CEC Bank SA, sucursala Giurgiu. Extrasul de cont demonstreaza disponibilitatea de cofinantare (respectiv 68049 lei), aceasta 
valoare asigurand partea de cofinanțare privată din totalul valorii eligibile a cererii de finanțare (respectiv 14794  euro, stabilit în urma procesului de evaluare.
Solicitantul nu a prezentat documente din care sa rezulte disponibilitatea financiara pentru asigurarea cofinantarii private(doc. 12.1). Deoarece solicitantul nu a prezentat dovada 
cofinantarii la data de 11 sau 12 decembrie  analiza eligibilitatii solicitantului din punct de vederii al asigurarii cofinantarii la aceasta data, se poate trage concluzia ca solicitantul nu 
indeplineste acest criteriu de eligibilitate respectiv EG17.  

197 313 M 01 12 3 19 00017 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA 
IOANA

MAICAN IOANA-
RUXANDRA GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 99.121 0 84.252 0 14.869 24.210.110

LA EG 4 s-a bifat cu nu deoarece beneficiarul este persoana fizica, investitie noua neprezentand bilantul;
LA EG 6  s-a bifat cu nu este cazul deoarece investitia nu face obiectul punctului respectiv;
LA EG 8 s-a bifgat cu nu est ecazul deoarece locatia unde se va implementa investitia nu face parte din lista comunelor cu dezvoltate din punct de vedere turistic, investitia este noua;
S-au solicitat informatii suplimenatre in data de:26.07.2012;
S-au primit raspunsuri la informatii suplimentare in data de 31.07.2012.
EG17 - NU verificarea criteriului de eligibilitate EG17 al Fişei de evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1 – M313, versiunea 06, acest criteriu de eligibilitate  nu este îndeplinit. , EG 17 se 
bifeaza cu NU, proiectul devine neeligibil.  Proiectul este neeligibil deoarece criteriul de eligibilitate EG 17 nu este indeplinit. 

198 313 M 01 12 3 19 00014 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA CASA 
FRUMOASA LUPU MARIA GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 99.729 0 84.769 0 14.960 24.294.879

la punctul 1.3 nu s-a bifat cu nu deoarece beneficiarul nu se regaseste in baza de date;
LA punctul 1.5 nu s-a bifatcu nu  deoarece actionarii majoritari ai  beneficiarului nu au in derulare sau aprobate in cadrul aceleiasi masuri;
La punctele 1.7 si 1.8 nu s-a bift deoarece investitia nu face obiectul celor doua puncte;
  La EG 2 s-a bifat cu da deoarece beneficiarul desfasoara o activitate agricola la momnetul depunerii CF si are domiciliul in localitatea in care se va realiza investitia;
LA EG 4 s-a bifat cu nu, beneficiarul nu este in dificultate, este persoana fizica, nu a atasat doc. 14;
La EG 8 s-a bifat cu nu e cazul deoarece investitia este noua si locatia nu face parte din lista comunelor dezvoltate din punct de vedere turistic;
S-au solicitat informatii suplimentare in data de:20.8.2012
S-au primit raspunsuri la informatii suplimentare in data de:24.08.2012
Solicitantul a redepus un extras de cont din data de 06.12.2012 doar pentru suma de 703,16 lei, in conditiile in care valoarea cofinantarii private este de 14960 euro.
Solicitantul nu mai prezinta document eliberat de banca din care sa reiasa dovada cofinantarii proiectului avand data de 11 sau 12 decembrie .
Avand in vedere cele mentionate si fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E 3.1 mentionez faptul ca acesta este motivul principal pentru care proiectul nu indeplineste criteriile de 
eligibilitate  EG 5, EG7 in ceea ce priveste structura constructiva a agropensiunii.
Prin planul propus solicitantul nu a prevazut la parter spatiu pentru realizarea efectiva a activitatii de check in, check out (receptie) propusa in cadrul studiului de fezabilitate.
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 - verificarea pentru aceste puncte nu s-a mai realizat deoarece proiectul este neeligibil.
Planul financiar - verificarea pentru aceste puncte nu s-a mai realizat deoarece proiectul este neeligibil.  La punctul 3.4 s-a bifat cu da deoarece pe coloana cheltuielilor eligibile la cap. 3 
nu avem valori;
La punctul 3.5 nu s-a bifat deoarece investitia nu face obiectul componentei D;
La punctul 3.6 s-a bifat cu da deoarece nu avem valori la cap.3.5.
Benefixciarul a depus cate o oferta pentr bunurile de pana la 10.000 de euro.
  3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 - verificarea pentru aceste puncte nu s-a mai realizat deoarece proiectul este neeligibil. 

199 313 M 01 12 3 19 00018 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA 
COSTELO SANDU ELENA GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - - 99.470 0 84.549 0 14.921 24.379.428

LA punctul 1.3 s-a bifat cu nu deoarece beneficiarul nu se regaseste in baza de date SAPARD si FEADR;
LA punctul 1.5  s-a bifat cu nu deoarece actionarii majoritari ai beneficiarului nu au proiecte aprobate sau in  derulare finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi masuri;
La punctul 1.6 s-a bifat cu da deoarece beneficiarul est epersoana fizica neautorizata si a mentionat in angajament codul CAEN 5520;
L punctul 1.7 nu s-a bifat deoarece investitia nu face obiectul componentei D;
La punctul 1.8 nu s-a bifat deoarece investitia nu reprezinta o structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica.
  La EG 4 s-a bifat cu nu deoarece beneficiarul este persoana fizica neautorizata, investitie noua si nu are bilant;
La EG 8 s-a bifat cu nu este cazul deoarece beneficiarul reprezinta o investitie noua iar locatia proiectului nu face parte din zonele deja dezvoltate din punct de vedere turistic;
La EG14 in urma solicitarilor de informatii suplimentare s-a depus notificarea DSVSA.
S-au solicitat informatii in data de:27.07.2012
S-au primit araspunsuri la informatii suplimentare in data de:03.08.2012
Privind criteriul de eligibilitate EG17:
In cadrul verificarii acestui criteriu de eligibilitate ”beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului”.
 Conform celor mentionate anterior s-au constatat următoarele:
1.            Dosarul administrativ al cererii de finanțare, conține formularele specifice procesului de evaluare și selectare încheiat la data 03.08.2012, unde se remarca faptul că la data 
evaluarii cererii de finantare si intocmirii formularului E3.1, documentul obligatoriu pentru demonstrarea capacitatii de cofinanțare a solicitantului (documentul 12.1), identificat in forma 
unui “extras de cont”, este emis pe numele solicitantului Sandu Elena, în data de 15.05.2012 de către CEC Bank SA, sucursala Giurgiu. Extrasul de cont este anexat în original la 
cererea de finanțare, depusă la OJPDRP Giurgiu în data de 16.05.2012 si releva disponibilitatea de cofinantare (respectiv 68.004,15 RON), aceasta valoare asigurand partea de 
cofinanțare privată din totalul valorii eligibile a cererii de finanțare (respectiv 14.921 euro), stabilita în urma procesului de evaluare.  
             Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.
                       Prin adresa APDRP transmisa beneficiarului in data de 06.12.2012 a fost cerută solicitantului prezentarea extrasului de cont la zi pentru justificarea cofinanțării proiectului. 
Referitor la această adresă, în cadrul dosarului administrativ al cererii de finanțare,  se identifică existența răspunsului solicitantului Sandu Elena, aceasta depunand  un extras de cont 
din data de 06.12.2012, unde se regaseste doar o parte  din suma necesara cofinantarii  si anume 7.494,58 lei.
 Prin adresa APDRP transmisa  pe fax beneficiarului in data de 11.12.2012 a fost solicitata prezentarea de documente bancare emise cu data de 11 sau 12 decembrie 2012, din care 
să rezulte existența integrală la dispoziția sa a sumelor necesare cofinanțării. Referitor la această adresă, în cadrul dosarului administrativ al cererii de finanțare nu se identifică 
existența confirmării de primire a adresei APDRP de către solicitantul Sandu Elena si  nu se regaseste nici răspunsul solicitantului.

200 313 M 01 12 4 20 00022 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA, PARCARE SI 

IMPREJMUIRE

S.C. EDOADELYA 
TOUR S.R.L. GORJ

Comuna/Oras 
ARCANI Sat 
SANATESTI

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 24.579.428

La verificarea punctului „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 
constatat, pe baza unor aspecte justificate, ca solicitantul a incercat creerea unor  condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii. Astfel, solicitantul impreuna cu alti doi potentiali beneficiari au creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii.   La verificarea punctului „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 constatat, pe baza unor aspecte justificate, ca solicitantul a incercat creerea unor  condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Astfel, solicitantul impreuna cu alti doi potentiali beneficiari au creat conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  
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201 313 M 01 12 4 20 00013 2012 5 16
CONSTRUIRE VILA TURISTICA SUB 

PARANGU MARE COM CRASNA, 
JUD GORJ

VAMVU ANA-MARIA GORJ
Comuna/Oras 
CRASNA Sat 

CRASNA DIN DEAL
- - - - - - - - - - - 242.321 0 121.160 0 121.161 24.700.588

S-a completat Planul financiar  asa cum a fost el completat initial in Cererea de finantare, deoarece solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4.  La 
punctul 1.6  nu s-a bifat nimic, deoarece solicitantul  este persoana fizica neautorizata.
La punctul 1.7 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip Centru local de informare şi promovare turistică
La punctul 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurant).
  La punctul 1.6  nu s-a bifat nimic, deoarece solicitantul  este persoana fizica neautorizata.
La punctul 1.7 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip Centru local de informare şi promovare turistică
La punctul 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul  nu prevede investiţii de tip structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurant).
  Criteriile  de eligibilitate „EG1 -  Microintreprinderile atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa isi desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul 
rural” , EG1”Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei”, EG5  „Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia 
naţională în vigoare”EG6 „Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort şi calitatea 
serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 flori / stele” EG14 „ Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile, autorizaţiile (dacă este 
cazul) necesare investiţiei respective” nu sunt  indeplinite deoarece in urma evaluarii proiectului s-a solicitat prin formularul E3.4 –Partea I, mai multe informatii suplimentare in cadrul SF, 
inclusiv neclaritati privind anumite documente, si anume:

Prezentati sectiunea B1din Cererea de finantare  (pag.3), in conformitate cu codurile CAEN eligibile prin aceasta masura.
Completati in cadrul Bugetului Indicativ si a Anexei A3 valoarea aferenta costului creditului (conform HG 28/2008 in costul creditului se cuprind comisioanele si dobanzile aferente 
creditului pe durata executiei obiectivului) coreland cu graficul de rambursare al creditului si partea economica; corelati cu devizul general.
• Cap.2.2
Completati codul CAEN pentru  proiectant.
• Cap.2.4
Deoarece, in proiect la pag. 32, se prezinta actiuni aferente componentei B, corelati corespunzator cu activitatea CAEN prevazuta in proiect, respectiv sectiunea A1.
Deoarece la pag. 35 din proiect sunt prevazute o serie de activitati recreative de tipul „sporturi de iarna”, „jocuri de societate” , „excursii cu biciclete” detalitati modul in care se vor 
desfasura acestea si dupa caz  incadrati in categoria cheltuieli neeligibile, cheltuielile cu acestea.Corelati aceste activitati si cu codurile CAEN prevazute prin proiect.
• Cap.2.6
Refaceti tabelul cu potentialii furnizori astfel incat „total achizitii” sa fie 100 %.
Refaceti tabelul cu potentialii clienti in conformitate cu structura cadru a SF.
Prezentati, in conformitate cu prevederile continutului cadru al SF, informatii referitoare la concurenta.
• Cap.3.2.1
Prezentati caracteristicile principale ale “microstatie de epurare ecologica, spatiu containere gunoi, parcare “  mentionate in Planul situatie, pag.97. 
• Cap.3.2.2
Prezentati principalele caracteristici ale retelelor in conformitate cu Planul de utilitati iar in situatia in care se vor realiza lucrari in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere 
juridic ca apartinand obiectivului de investitie, incadrati in cadrul bugetului indicativ aceste cheltuieli in categoria cheltuielilor neeligibile.
Corelati descrierea suprafetelor aferente spatiilor de la demisol, parter si etaj (pag.42) cu suprafetele prezentate  in Plansele desenate (pag.98, 99,100). 

• Cap.3.4
Detaliati caracteristicile tehnice si functionale facand referire la toate utilajele de dotare ale constructiei (ex cetrala termica, microstatie de epurare, instalatie paratrasnet, etc.). 
• Cap.3.6
Detaliati situatia existenta a tuturor retelelor cu  descrierea modulului de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate.
• Cap.3.8
Prezentati si dupa caz detaliati, caracteristicile tehnice si functionale ale tuturor utilajelor/echipamentelor/dotarilor achizitionate prin proiect cu prezentarea tehnica a constructiilor in care 
urmeaza a fi amplasate. 
Avand in vedere prevederile continutului cadru al SF ”Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat în Ordinul 1051/ 2011 
(3 stele), incadrati in categoria cheltuieli neeligibile acele dotari care sunt cuprinse in criteriile obligatorii  si care nu sunt prezentate la acest capitol (mocheta, scauen, oglinda, tablou 
decorative, support bagaje, cuier camera, veioza, scrumiere, plasa tantari, draperii, firma luminoasa, cos gunoi pentru grupurile sanitare camera, etc.)
• Cap. 4
Ca urmare a observatiilor prezentate la celelalte capitole ale SF,daca este cazul, prezentati Graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
• Cap. 5
Avand in vedere prevederile continutului cadru al SF ”Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat în Ordinul 1051/ 2011. 
Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse în Anexele la normele metologice – criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice 
cu functii de cazare din Ord.1051/ 2011” treceti in categoria “cheltuieli neeligibile” cheltuielile aferente spatiilor si dotarilor care nu sunt cuprinse in anexele mentionate sau care sunt 

bli t ii i f t i i iti l i b t I d ti i t i h lt i lil li ibil l f t tiil i d i di i il bli t ii ifi t

202 313 M 01 12 4 20 00017 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICĂ , COMUNA SCHELA, SAT 
SCHELA, JUDEŢUL GORJ

S.C. MAIADEIUŞU 
COM S.R.L. GORJ

Comuna/Oras 
SCHELA Sat 
GORNACEL

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 24.900.588

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu e cazul.  Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu e cazul.  Criteriile de Eligibilitate EG1 “Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi 
cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural”, EG11 “Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa 
de teren aferentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul 
turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural”  si EG 16 „Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe 
care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani” nu sunt indeplinite deoarece, la verificarea documentului 4.2 s-a constat ca solicitantul a 
depus in proiect urmatoarele documente:

• Contract de Concesiune nr. 5/05.12.2011 din cadrul caruia rezulta ca acesta este incheiat intre Consiliul Local al comunei Schela si SC ROVERS SRL, obiectul contractului fiind un 
teren in suprafata de 34.790 mp;
• Contract de Cedare Concesiune nr. 23.04.2012 incheiat intre SC ROVERS SRL si SC MAIADEIUSU COM SRL obiectul contractului fiind un teren in suprafata de 1.036 mp care face 
parte din suprafata de 34.790 mp mentionata anterior;
• Hotararea nr. 23/20.04.2012 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune pentru suprafata de 1.036 mp situat in satul Schela, comuna Schela prin care Consiliul Local aproba 
cesiunea contractului de concesiune pentru suprafata de 1.036 mp

Avand in vedere faptul ca, din continutul documentelor mai sus enumerate, nu rezulta dreptul de proprietate/folosinta al potentialului beneficiar SC MAIADEIUSU COM SRL, s-au solicitat, 
prin Formularul E3.4 inregistrat la CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr.159/12.07.2012, urmatoarele documente justificative:
• pentru terenul care face obiectul investitiei (1036 mp), Extras de Carte Funciara insotit de fisa cadastrala;
• Schita aferenta terenului care face obiectul investitiei (1036 mp), document obligatoriu al HCL nr.23/20.04.2012, din care sa rezulte clar modul in care a fost impartit terenul initial in 
suprafata de 34790 mp;
• Adresa emisa de Primaria Comunei Schela in calitate de concendent din care sa rezulte:
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţ
şi alte clauze;
- suprafaţa concesionată la zi – dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces.

Prin Formularul E3.4 –partea a doua, inregistrat la CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr. 10020/19.07.2012, solicitantul a prezentat urmatoarele documente:
• Extras de Carte Funciara, nr. cerere 38846/16.07.2012 eliberat de Oficiul de Cadstru si Piblicitate Imobiliara Gorj la data de 18.07.2012 din care rezulta faptul ca pentru suprafata de 
teren de 1.036 mp care face obiectul investitiei s-a intabulat dreptul de CONCESIUNE in favoarea SC ROVERS SRL si nu in favoarea solicitantului de fonduri nerambursabile SC 
MAIADEIUSU COM SRL;
• Extras de Carte Funciara, nr. cerere 21853/25.04.2012 eliberat de Oficiul de Cadstru si Piblicitate Imobiliara Gorj la data de 31.05.2012 din care rezulta faptul ca pentru suprafata de 
teren de 32.816 mp s-a intabulat dreptul de CONCESIUNE in favoarea SC ROVERS SRL (de mentionat ca suprafata de 32816 mp nu corespunde cu suprafata mentionata in 
documentele depuse In Cererea de Finantare ca fiind suprafata din care face parte terenul care face obiectul investitiei);
•  Extras de Carte Funciara, nr. cerere 21854/25.04.2012 eliberat de Oficiul de Cadstru si Piblicitate Imobiliara Gorj la data de 31.05.2012 din care rezulta faptul ca pentru suprafata de 
teren de 1.036 mp care face obiectul investitiei s-a intabulat dreptul de CONCESIUNE in favoarea SC ROVERS SRL si nu in favoarea solicitantului de fonduri nerambursabile SC 
MAIADEIUSU COM SRL;
• Anexa la Contractul de Concesiune nr. 05/05.12.2011 din care rezulta modul de impartire a terenului in suprafata de 32.816 mp si vecinatatile loturilor rezultate;
• Adresa nr. 2306/18.07.2012 emisa de Consiliul Local Schela prin care se face mentiunea ca SC ROVERS SRL detine terenul in suprafata de 34.790 mp conform Contractul de 
Concesiune nr. 05/05.12.2011, suprafata impartita in patru loturi din care numai doua inscrise in Cartea Funciara;
• Adresa nr.2274/16.07.2012 emisa de Comuna Schela prin care se fac urmatoarele mentiuni:

�  SC MAIADEIUSU COM SRL si-a respectat toate obligatiile contractuale asumate prin preluarea concesiunii terenului in suprafata de 1036 mp situat in intravilanul comunei Schela
� Graficul de plata al redeventei si al indeplinirii clauzelor contractuale este respectat
� Nu exista solicitari privind retrocedarea su diminuarea terenului mentionat anterior. 

Criteriul EG3 „Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei” s-a considerat indeplinit deoarece dupa completarea matricii de viabilitate s-a constat ca solicitantul 
indeplineste toate criteriile, insa este de mentionat faptul ca acesta nu a prezentat, asa cum s-a solicitat prin formularul E3.4 –partea I, partea economica  si pe suport electronic.
  Criteriile de Eligibilitate EG1 “Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul 
rural”, EG11 “Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie în 
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203 313 M 01 12 4 20 00050 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE P+1 SI 
IMPREJMUIRE

SC PENSIUNEA 
ALESSIA SRL GORJ

Comuna/Oras BAIA 
DE FIER Sat BAIA 

DE FIER
- - - - - - - - - - - 145.080 0 99.450 0 17.550 25.000.038

1.1. si 1.2 - solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili. Forma de organizare a solicitantului este SRL, iar pentru investitiile in agoturism este obligatoriu ca forma de 
organizare sa fie conform OUG 44/2008, adica PFA, I.I. sau IF.
In acest caz, conform procedurilor de lucru, cererea de finantare este declarata neeligibila.  1.1. si 1.2 - solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili. Forma de 
organizare a solicitantului este SRL, iar pentru investitiile in agoturism este obligatoriu ca forma de organizare sa fie conform OUG 44/2008, adica PFA, I.I. sau IF.
In acest caz, conform procedurilor de lucru, cererea de finantare este declarata neeligibila.  EG1 -solicitantul nu este organizat conform oug 44/2008
EG2 - solcitantul nu face dovada desfasurarii activitatii agricole
EG3, EG4 - solicitantul are alta forma de organizre decita cei eligibili pentru agroturism;
EG5 - Avizul MDTR este emis pentru construire pensiune turistica. Din Studiul de fezabilitate nu se poate stabili nivelul de clasificare dorit.
EG7- nu se respecta definitia agorutirmului.
EG 9 - certificatul de urbanism este emis pentru construire pensiune turistica.
  EG1 -solicitantul nu este organizat conform oug 44/2008
EG2 - solcitantul nu face dovada desfasurarii activitatii agricole
EG3, EG4 - solicitantul are alta forma de organizre decita cei eligibili pentru agroturism;
EG5 - Avizul MDTR este emis pentru construire pensiune turistica. Din Studiul de fezabilitate nu se poate stabili nivelul de clasificare dorit.
EG7- nu se respecta definitia agorutirmului.
EG 9 - certificatul de urbanism este emis pentru construire pensiune turistica.
  Criteriile 1.1 si 1.2 nu sunt indeplinite, in acest caz cerera de finantare este declarata neeligibila.
Solicitantul nu face parte din categoria solicitantilor eligibili pentru investitii in agroturism, forma de organizare a solicitantului este SRL, iar pentru investitii in agroturism solicitantii eligibli 
sint cei a caror forma de organizare este conform OUG 44/2008 - PFA, II, IF.
  Criteriile 1.1 si 1.2 nu sunt indeplinite, in acest caz cerera de finantare este declarata neeligibila.
Solicitantul nu face parte din categoria solicitantilor eligibili pentru investitii in agroturism, forma de organizare a solicitantului este SRL, iar pentru investitii in agroturism solicitantii eligibli 
sint cei a caror forma de organizare este conform OUG 44/2008 - PFA, II, IF.

204 313 M 01 12 7 21 00034 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ ÎN SATUL 

POLONIŢA
MĂSURA 313 - ÎNCURAJAREA 
ACTIVITĂŢILOR TURISTICE

FERENCZ ILDIKÓ-
GYÖNGYVÉR HARGHITA

Comuna/Oras 
FELICENI Sat 

POLONITA
- - - - - - - - - - - 109.953 0 93.460 0 16.493 25.093.498

Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit Criteriul EG2 – „În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o 
activitate agricolă în momentul aplicării” pentru ca resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune, conform document 
nr. 23, iar in Bugetul Indicativ nu s-au cuprins cheltuieli aferente locatiei de domiciliu a solicitantului in categoria „Cheltuieli neeligibile”.  Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu 
este indeplinit Criteriul EG2 – „În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării” pentru ca 
resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune, conform document nr. 23, iar in Bugetul Indicativ nu s-au cuprins 
cheltuieli aferente locatiei de domiciliu a solicitantului in categoria „Cheltuieli neeligibile”.  Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit Criteriul EG2 – „În cazul 
investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării” pentru ca resedinta solicitantului nu corespunde cu 
locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune, conform document nr. 23, iar in Bugetul Indicativ nu s-au cuprins cheltuieli aferente locatiei de domiciliu a 
solicitantului in categoria „Cheltuieli neeligibile”.  Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit Criteriul EG2 – „În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ 
membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării” pentru ca resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se 
infiinteaza viitoarea agropensiune, conform document nr. 23, iar in Bugetul Indicativ nu s-au cuprins cheltuieli aferente locatiei de domiciliu a solicitantului in categoria „Cheltuieli 
neeligibile”. 
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Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

205 313 M 01 12 7 21 00027 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ  ÎN SATUL 

POLONIŢA FERENCZ JOZSEF HARGHITA
Comuna/Oras 
FELICENI Sat 

POLONITA
- - - - - - - - - - - 116.889 0 99.356 0 17.533 25.192.854

Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit Criteriul EG2 – „În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o 
activitate agricolă în momentul aplicării” pentru ca resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune, conform document 
nr. 23, iar in Bugetul Indicativ nu s-au cuprins cheltuieli aferente locatiei de domiciliu a solicitantului in categoria „Cheltuieli neeligibile”.  Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu 
este indeplinit Criteriul EG2 – „În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării” pentru ca 
resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune, conform document nr. 23, iar in Bugetul Indicativ nu s-au cuprins 
cheltuieli aferente locatiei de domiciliu a solicitantului in categoria „Cheltuieli neeligibile”.  

206 313 M 01 12 7 21 00037 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-
TURISTICĂ MÁNYA LORÁND HARGHITA

Comuna/Oras 
PAULENI-CIUC Sat 

DELNITA
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 25.292.854

Cererea de Finantare este neeligibila deoarece,la verificarea punctului “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 constatat ca, solicitantii Manya Lorand si Fazakas Lehel Tamas si au creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati si a obtine astfel un 
avantaj care contravine masurii 313 (depasirea plafonului maxim alocat pentru construirea de agropensiuni prin derularea in acelasi timp a doua proiecte).  Cererea de Finantare este 
neeligibila deoarece,la verificarea punctului “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 constatat ca, solicitantii Manya Lorand si Fazakas Lehel Tamas si au creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati si a obtine astfel un avantaj care contravine 
masurii 313 (depasirea plafonului maxim alocat pentru construirea de agropensiuni prin derularea in acelasi timp a doua proiecte). 

207 313 M 01 12 7 21 00036 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-
TURISTICĂ

FAZAKAS LEHEL-
TAMAS HARGHITA

Comuna/Oras 
PAULENI-CIUC Sat 

DELNITA
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 25.392.854

Pentru dotari solicitantul a prezentat extrase din Baza de Date de Preturi, pentru utilaje Oferte iar pentru servicii Oferte  Cererea de Finantare este neeligibila deoarece,la verificarea 
punctului “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 constatat ca, 
solicitantii Fazakas Lehel Tamas si Manya Lorand au creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati si a obtine astfel un avantaj care contravine masurii 313 (depasirea plafonului 
maxim alocat pentru construirea de agropensiuni prin derularea in acelasi timp a doua proiecte).   Cererea de Finantare este neeligibila deoarece,la verificarea punctului “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 constatat ca, solicitantii Fazakas Lehel Tamas 
si Manya Lorand au creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati si a obtine astfel un avantaj care contravine masurii 313 (depasirea plafonului maxim alocat pentru construirea de 
agropensiuni prin derularea in acelasi timp a doua proiecte).  

208 313 M 01 12 7 21 00030 2012 5 15
EXTINDERE SI SCHIMBARE 

DESTINATIE CABANA TURISTICA IN 
PENSIUNE AGROTURISTICA 

PFA ILYES 
SZABOLCS 
GYORGY

HARGHITA
Comuna/Oras 

ZETEA Sat SUB 
CETATE

- - - - - - - - - - - 100.658 0 85.559 0 15.099 25.478.413

Referitor la punctul 1.3 solicitantul nu a prezentata Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila pentru a se putea verifica dubla finantare in ceea ce privesc 
obiective, tip de investiţie,lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului,  pentru proiect finantat prin program SAPARD,  Cabana Turistic DESAG cod 
proiect  C3.4037272100029/30.08.2004, prin prezentul proiect se doreste modernizarea cabanei si transformarea acesteia in pensiune agroturistica. In devize si buget sunt prevazute 
cheltuieli pentru utilitati (cap.2) desi cabana este racordata la utilitati si are autorizatii de functionare, acest lucru fiind mentionat atat in CF cat si in expertiza tehnica.  Solicitantul nu a 
prezentata Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila pentru a se putea verifica dubla finantare in ceea ce privesc obiective, tip de investiţie,lista cheltuielilor 
eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului,  pentru proiect finantat prin program SAPARD,  Cabana Turistic DESAG cod proiect  C3.4037272100029/30.08.2004, 
prin prezentul proiect se doreste modernizarea cabanei si transformarea acesteia in pensiune agroturistica. In devize si buget sunt prevazute cheltuieli pentru utilitati (cap.2) desi cabana 
este racordata la utilitati si are autorizatii de functionare, acest lucru fiind mentionat atat in CF cat si in expertiza tehnica.  Proiectul nu este eligibil nu se indeplinesc urmatorele criterii de 
eligibilitate:
La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece in Cererea de Finantare s-a prezentat Adeverinta nr.2902/2012 de la primaria Zetea de unde reiese ca solicitantul figureaza cu 
0,12 ha de livezi si 0,15 ha tren arabil, fara a fi mentionat explicit ce anume se cultiva, descriere care lipseste atat in Studiul de Fezabilitate cat si in Raportul intocmit la vizita pe teren
S-a bifat NU la EG3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei deoarece solicitantul a declarat ca la finalizarea proiectului va domicilia in locatia/gospodaria  unde va fi 
infiintata pensiunea agroturistica, fapt mentionat si in subcapitol 3.2.3 functiuni principale in pensiune agroturistica - pag. 35 si in plansa de la pagina 141  unde figureaza locuinta 
administrator.In cadrul capitol 2.6 Piata de aprovizionare/desfacere este  mentionat faptul ca intre potentiali clienti ai solicitantului pot fi persoane fizice dar si persoane juridice – firme, 
team buildinguri – pag 31 din SF, lucru incert tinand cont de capacitatea de cazare a agropensiunii . In aceasta situatie, ramane o singura camera de inchiriat turistilor, iar din servirea 
mesei si sauna nu sunt prevazute venituri, deci nu se poate demonstra viabilitatea investitiei prin inchirierea unei camere.
In ce priveste  criteriul de eligibilitate EG7 Pentru investiţii în structuri de primire agroturistice se va respectă definiţia agroturismului dată în cadrul  fişei, din cele prezentate in SF se 
considera ca nu se respecta definitia agroturismului, se mentioneaza doar ca se vor achizitiona produse traditionale de la localnici iar turistii au posibilitatea si dotarile necesare sa-si 
prepare singuri mancarea, iar in Ordin MDRT  1051/03.03.2011 la criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni  de cazare tip pensiune agroturistica 
este prevazut faptul ca ”in pensiunile agroturistice, turistilor li se ofera masa preparata din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie iar gazdele se ocupa direct de primirea 
turistilor si de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care il petrec la pensiune”.
In plus, exista neconcordante intre partea scrisa din SF,Planse desenate si  avizul MDRT  in ceea ce priveste destinatia spatiilor spatiilor.
  Proiectul nu este eligibil nu se indeplinesc urmatorele criterii de eligibilitate:
La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece in Cererea de Finantare s-a prezentat Adeverinta nr.2902/2012 de la primaria Zetea de unde reiese ca solicitantul figureaza cu 
0,12 ha de livezi si 0,15 ha tren arabil, fara a fi mentionat explicit ce anume se cultiva, descriere care lipseste atat in Studiul de Fezabilitate cat si in Raportul intocmit la vizita pe teren
S-a bifat NU la EG3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei deoarece solicitantul a declarat ca la finalizarea proiectului va domicilia in locatia/gospodaria  unde va fi 
infiintata pensiunea agroturistica, fapt mentionat si in subcapitol 3.2.3 functiuni principale in pensiune agroturistica - pag. 35 si in plansa de la pagina 141  unde figureaza locuinta 
administrator.In cadrul capitol 2.6 Piata de aprovizionare/desfacere este  mentionat faptul ca intre potentiali clienti ai solicitantului pot fi persoane fizice dar si persoane juridice – firme, 
team buildinguri – pag 31 din SF, lucru incert tinand cont de capacitatea de cazare a agropensiunii . In aceasta situatie, ramane o singura camera de inchiriat turistilor, iar din servirea 
mesei si sauna nu sunt prevazute venituri, deci nu se poate demonstra viabilitatea investitiei prin inchirierea unei camere.
In ce priveste  criteriul de eligibilitate EG7 Pentru investiţii în structuri de primire agroturistice se va respectă definiţia agroturismului dată în cadrul  fişei, din cele prezentate in SF se 
considera ca nu se respecta definitia agroturismului, se mentioneaza doar ca se vor achizitiona produse traditionale de la localnici iar turistii au posibilitatea si dotarile necesare sa-si 
prepare singuri mancarea, iar in Ordin MDRT  1051/03.03.2011 la criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni  de cazare tip pensiune agroturistica 
este prevazut faptul ca ”in pensiunile agroturistice, turistilor li se ofera masa preparata din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie iar gazdele se ocupa direct de primirea 
turistilor si de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care il petrec la pensiune”.
In plus, exista neconcordante intre partea scrisa din SF,Planse desenate si  avizul MDRT  in ceea ce priveste destinatia spatiilor spatiilor.
  La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece in Cererea de Finantare s-a prezentat Adeverinta nr.2902/2012 de la primaria Zetea de unde reiese ca solicitantul figureaza cu 
0,12 ha de livezi si 0,15 ha tren arabil, fara a fi mentionat explicit ce anume se cultiva, descriere care lipseste atat in Studiul de Fezabilitate cat si in Raportul intocmit la vizita pe teren
S-a bifat NU la EG3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei deoarece solicitantul a declarat ca la finalizarea proiectului va domicilia in locatia/gospodaria  unde va fi 
infiintata pensiunea agroturistica, fapt mentionat si in subcapitol 3.2.3 functiuni principale in pensiune agroturistica - pag. 35 si in plansa de la pagina 141  unde figureaza locuinta 
administrator.In cadrul capitol 2.6 Piata de aprovizionare/desfacere este  mentionat faptul ca intre potentiali clienti ai solicitantului pot fi persoane fizice dar si persoane juridice – firme, 
team buildinguri – pag 31 din SF, lucru incert tinand cont de capacitatea de cazare a agropensiunii . In aceasta situatie, ramane o singura camera de inchiriat turistilor, iar din servirea 
mesei si sauna nu sunt prevazute venituri, deci nu se poate considera ca investitia este viabila din inchirierea unei camere.
In ce priveste  criteriul de eligibilitate EG7 Pentru investiţii în structuri de primire agroturistice se va respecta definiţia agroturismului dată în cadrul  fişei, din cele prezentate in SF se 
considera ca nu se respecta definitia agroturismului, se mentioneaza doar ca se vor achizitiona produse traditionale de la localnici iar turistii au posibilitatea si dotarile necesare sa-si 
prepare singuri mancarea, iar in Ordin MDRT  1051/03.03.2011 la criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functiuni  de cazare tip pensiune agroturistica 
este prevazut faptul ca ”in pensiunile agroturistice, turistilor li se ofera masa preparata din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie iar gazdele se ocupa direct de primirea 
turistilor si de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care il petrec la pensiune”.
In plus, exista neconcordante intre partea scrisa din SF,Planse desenate si  avizul MDRT  in ceea ce priveste destinatia spatiilor spatiilor.
  La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece in Cererea de Finantare s-a prezentat Adeverinta nr.2902/2012 de la primaria Zetea de unde reiese ca solicitantul figureaza cu 
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209 313 M 01 12 7 21 00062 2012 5 16
CONSTRUIREA UNEI PENSIUNI 
AGROTURISTICE IN COMUNA 

CAPALNITA
HOMPOTH HAJNAL HARGHITA

Comuna/Oras 
CAPALNITA Sat 

CAPALNITA
- - - - - - - - - - - 117.628 0 99.984 0 17.644 25.578.397

La punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? nu s-a bifat  nici o casuta deoarece solicitantul este persoana fizica neautorizata
La punctele 1.7 si 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece proiectul nu vizeaza investitii de tip Centru local de informare şi promovare turistică sau de tip structură de primire turistică cu funcţiuni 
de alimentaţie publică (restaurant) independent de structura de cazare.
  La punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? nu s-a bifat  nici o casuta deoarece solicitantul este persoana fizica neautorizata
La punctele 1.7 si 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece proiectul nu vizeaza investitii de tip Centru local de informare şi promovare turistică sau de tip structură de primire turistică cu funcţiuni 
de alimentaţie publică (restaurant) independent de structura de cazare.
  La punctul 3.5 nu s-a bifat nimic deoarece proiectul nu prevede investiţiile de promovare aferente componentei d sau investiţiile de creare site-uri web .
Pentru servicii beneficiarul a prezentat extras din baza de date de preturi. Pentru bunuri beneficiarul a prezentat oferte.
  La punctul 3.5 nu s-a bifat nimic deoarece proiectul nu prevede investiţiile de promovare aferente componentei d sau investiţiile de creare site-uri web .
Pentru servicii beneficiarul a prezentat extras din baza de date de preturi. Pentru bunuri beneficiarul a prezentat oferte.
  La verificarea punctului „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 
constatat, pe baza unor aspecte justificate, ca solicitantul a incercat creerea unor  condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii. Astfel, solicitantul impreuna cu alti doi potentiali beneficiari au creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii.   La verificarea punctului „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 constatat, pe baza unor aspecte justificate, ca solicitantul a incercat creerea unor  condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Astfel, solicitantul impreuna cu alti doi potentiali beneficiari au creat conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  

210 313 M 01 12 7 21 00068 2012 5 16
REALIZAREA UNEI PENSIUNI CU 

RESTAURANT CU SPECIFIC LOCAL 
AL TINUTULUI HOMORODULUI

S.C. BENJAZMIN 
SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
CAPALNITA Sat 

CAPALNITA
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 25.778.397

La verificarea punctului „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 
constatat, pe baza unor aspecte justificate, ca solicitantul a incercat creerea unor  condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii. Astfel, solicitantul impreuna cu alti doi potentiali beneficiari au creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii.   La verificarea punctului „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 constatat, pe baza unor aspecte justificate, ca solicitantul a incercat creerea unor  condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Astfel, solicitantul impreuna cu alti doi potentiali beneficiari au creat conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

211 313 M 01 12 7 21 00053 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+M

BALAZS F-K 
FERENC 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

HARGHITA Comuna/Oras 
PRAID Sat PRAID - - - - - - - - - - - 117.480 0 99.858 0 17.622 25.878.255

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.  Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.  Cererea  de Finantare s-a declarat neeligibila deoarece nu sunt 
indeplinite Criteriile de Eligibilitate EG2 si EG7.  Cererea  de Finantare s-a declarat neeligibila deoarece nu sunt indeplinite Criteriile de Eligibilitate EG2 si EG7.  Criterile de eligibilitate 
„EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării” si „EG7 - Pentru investiţii în 
structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă 
standardul de calitate de minim 1floare” nu sunt indeplinite deoarece  solicitantul nu a cuprins in cadrul Bugetului Indicativ cheltuielile aferente constructiei locatiei de domiciliu si prin 
urmare nu a respectat definitia agroturismului. 

Astfel, prin Formularul E3.4 „Fisa de solicitare de informatii suplimentare” inregistrat la CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr. 395 / 08.10.2012 s-au solicitat urmatoarele: „Daca resedinta 
solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune, treceti cheltuielile cu locatia de domiciliu a solicitantului din cadrul agropensiunii 
(de ex. camera si grup sanitar) in categoria „cheltuieli neeligibile” din Bugetului Indicativ (constructie, instalatii, dotari); prezentati Deviz Obiect aferent cheltuielilor neeligibile.”

 Prin partea a doua a Formularului E3.4, inregistrat la CRPDRP 4SV Oltenia cu nr. 12557/16.10.2012, solicitantul a prezentat Nota de clarificare nr.3359/11.10.2012 emisa de catre 
Primaria comunei Praid in care se mentioneaza ca, citam „solicitantul si-a schimbat resedinta din Odorheiul Secuiesc in comuna Praid nr. 706 in data de 11.05.2012”, respectiv cu 4 zile 
inainte de depunerea Cererii de Finantare precum si faptul ca, in perioada de solicitare de informatii suplimentare s-a emis Certificatul de Urbanism  nr. 78/10.10.2012 referitor la 
„construire casa de locuit” pe un teren de 1300 mp care este alaturat amplasamentului proiectului, certificat mentionat de catre solicitant si in Angajamentul prezentat la pag.56 din 
raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare.

Avand in vedere faptul ca, locuinta de domiciliu a solicitantului se va realiza pe o suprafata de teren care nu face obiectul Cererii de Finantare,  nu se mai putea  solicita, printr-un al 
doilea Formular E3.4, incadrarea cheltuielilor aceasteia in categoria „cheltuieli neeligibile”, deoarece si aceste cheltuieli trebuie sa fie aferente amplasamentului investitiei. 

De asemenea, s-a constat ca solicitantul nu a cuprins in Bugetul Indicativ o serie de cheltuieli cu dotarile obligatorii pentru nivelul de confort si calitatea serviciilor prevazute prin proiect, 
de ex. pahare,  perdele si draperii, pahare, mijloace de protectie impotriva insectelor, etc.  Criterile de eligibilitate „EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul 
gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării” si „EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-
turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare” nu sunt indeplinite 
deoarece  solicitantul nu a cuprins in cadrul Bugetului Indicativ cheltuielile aferente constructiei locatiei de domiciliu si prin urmare nu a respectat definitia agroturismului. 

Astfel, prin Formularul E3.4 „Fisa de solicitare de informatii suplimentare” inregistrat la CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr. 395 / 08.10.2012 s-au solicitat urmatoarele: „Daca resedinta 
solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune, treceti cheltuielile cu locatia de domiciliu a solicitantului din cadrul agropensiunii 
(de ex. camera si grup sanitar) in categoria „cheltuieli neeligibile” din Bugetului Indicativ (constructie, instalatii, dotari); prezentati Deviz Obiect aferent cheltuielilor neeligibile.”

 Prin partea a doua a Formularului E3.4, inregistrat la CRPDRP 4SV Oltenia cu nr. 12557/16.10.2012, solicitantul a prezentat Nota de clarificare nr.3359/11.10.2012 emisa de catre 
Primaria comunei Praid in care se mentioneaza ca, citam „solicitantul si-a schimbat resedinta din Odorheiul Secuiesc in comuna Praid nr. 706 in data de 11.05.2012”, respectiv cu 4 zile 
inainte de depunerea Cererii de Finantare precum si faptul ca, in perioada de solicitare de informatii suplimentare s-a emis Certificatul de Urbanism  nr. 78/10.10.2012 referitor la 
„construire casa de locuit” pe un teren de 1300 mp care este alaturat amplasamentului proiectului, certificat mentionat de catre solicitant si in Angajamentul prezentat la pag.56 din 
raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare.

Avand in vedere faptul ca, locuinta de domiciliu a solicitantului se va realiza pe o suprafata de teren care nu face obiectul Cererii de Finantare,  nu se mai putea  solicita, printr-un al 
doilea Formular E3.4, incadrarea cheltuielilor aceasteia in categoria „cheltuieli neeligibile”, deoarece si aceste cheltuieli trebuie sa fie aferente amplasamentului investitiei. 

De asemenea, s-a constat ca solicitantul nu a cuprins in Bugetul Indicativ o serie de cheltuieli cu dotarile obligatorii pentru nivelul de confort si calitatea serviciilor prevazute prin proiect, 
de ex. pahare,  perdele si draperii, pahare, mijloace de protectie impotriva insectelor, etc. 

212 313 M 01 12 7 21 00048 2012 5 16

AMENAJARE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ ÎN CASĂ DE 

LOCUIT EXISTENTĂ ÎN CADRUL 
MĂSURII 313 (ÎNCURAJAREA 
ACTIVITĂŢILOR TURISTICE)

DACZÓ DÉNES HARGHITA
Comuna/Oras 

FRUMOASA Sat 
FRUMOASA

- - - - - - - - - - - 40.556 0 34.472 0 6.084 25.912.727

La punctul 1.6 s-a bifat DA deoarece solicitantul prezinta declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru cu codul CAEN. 

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul
  La punctul 1.6 s-a bifat DA deoarece solicitantul prezinta declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru cu codul CAEN. 

Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul
  Observaţii OJPDRP/CRPDRP/APDRP

Urmatoarele criterii de eligibilitate:

• EG1 – Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;

• EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

• EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare;

• EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;

• EG10 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică locală;

nu sunt indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat raspunsul la Formularul E3.4 “Fisa de solicitare de informatii suplimentare” inregistrata la CRPDRP cu numarul 394/05.10.2012, 
document transmis prin e-mail solicitantului in data de 05.10.2012. Conform prevederilor procedurale, solicitantul ar fi trebuit sa depuna raspunsul prin posta cel tarziu in data de 
12.10.2012. In data de 15.10.2012 solicitantul a fost contactat telefonic acesta confirmandu-ne faptul ca nu mai intentioneaza sa completeze si sa transmita raspunsul la Fisa de 
solicitare de informatii suplimentare, fapt pentru care Cererea de Finantare se declara neeligibila. 
  Observaţii OJPDRP/CRPDRP/APDRP

Urmatoarele criterii de eligibilitate:

• EG1 – Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;

• EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

• EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare;

• EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;

• EG10 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică locală;

nu sunt indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat raspunsul la Formularul E3.4 “Fisa de solicitare de informatii suplimentare” inregistrata la CRPDRP cu numarul 394/05.10.2012, 
document transmis prin e-mail solicitantului in data de 05.10.2012. Conform prevederilor procedurale, solicitantul ar fi trebuit sa depuna raspunsul prin posta cel tarziu in data de 
12.10.2012. In data de 15.10.2012 solicitantul a fost contactat telefonic acesta confirmandu-ne faptul ca nu mai intentioneaza sa completeze si sa transmita raspunsul la Fisa de 
solicitare de informatii suplimentare, fapt pentru care Cererea de Finantare se declara neeligibila. 
  Cererea de Finantare se declara neeligibila deoarece solicitantul nu a prezentat raspunsul la Formularul E3.4 “Fisa de solicitare de informatii suplimentare” inregistrata la CRPDRP cu 
numarul 394/05.10.2012, document transmis prin e-mail solicitantului in data de 05.10.2012  Cererea de Finantare se declara neeligibila deoarece solicitantul nu a prezentat raspunsul la 
Formularul E3.4 “Fisa de solicitare de informatii suplimentare” inregistrata la CRPDRP cu numarul 394/05.10.2012, document transmis prin e-mail solicitantului in data de 05.10.2012 

213 313 M 01 12 7 21 00056 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ "NEFELEJCS" PREG TIBOR HARGHITA

Comuna/Oras 
ZETEA Sat 
IZVOARE

- - - - - - - - - - - 117.595 0 99.956 0 17.639 26.012.683

la EG2 si EG7 s-a bifat NU, deoarece beneficiarul nu respecta definitia agroturismului, respectiv acesta a depus o Adeverinta emisa de primarie, din care nu reiese ca desfasura 
activitati agricole la momentul depunerii Cererii de finantare, ci doar ca detine teren agricol si faneata. La vizita pe teren s-a constat ca beneficiarul desfasoara activitati agricole si nu 
este specificat tipul activitatii agricole, iar din pozele efectuate  la vizita pe teren nu reiese ca terenul este cultivat. La cap. 2.4 din SF este mentionat faptul ca "activitatea agricola consta 
in cultivarea legumelor (rosii, cartof si morcov), dar vor fi cultivati si arbusti fructiferi precum zmeura si coacaza". De asemenea, beneficiarul nu are prevazute incasari din servirea 
mesei.  la EG2 si EG7 s-a bifat NU, deoarece beneficiarul nu respecta definitia agroturismului, respectiv acesta a depus o Adeverinta emisa de primarie, din care nu reiese ca 
desfasura activitati agricole la momentul depunerii Cererii de finantare, ci doar ca detine teren agricol si faneata. La vizita pe teren s-a constat ca beneficiarul desfasoara activitati 
agricole si nu este specificat tipul activitatii agricole, iar din pozele efectuate  la vizita pe teren nu reiese ca terenul este cultivat. La cap. 2.4 din SF este mentionat faptul ca "activitatea 
agricola consta in cultivarea legumelor (rosii, cartof si morcov), dar vor fi cultivati si arbusti fructiferi precum zmeura si coacaza". De asemenea, beneficiarul nu are prevazute incasari 
din servirea mesei.  la 1.7 si 1.8 nu este cazul 

214 313 M 01 12 5 22 00003 2012 5 14

PENSIUNE AGROTURISTICA SI 
AMENAJARI EXTERIOARE-SAT 

VALCELE,COMUNA BRETEA 
ROMANA,JUDETUL HUNEDOARA

BALUSE ILEANA 
SONIA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

HUNEDOARA
Comuna/Oras 

BRETEA ROMANA 
Sat VALCELE

- - - - - - - - - - - 117.646 0 100.000 0 17.646 26.112.683

1. EG 1-In cadrul studiului de fezabilitate cap. 5, solicitantul nu a intocmit Devize pe obiect conform legislatiei in vigoare (HG 28/ 2008) pentru cheltuilelile eligibile si neeligibile.
2. EG 2-in urma verificarii documentului 23 se constata ca beneficiarul nu are mentionate in bugetul indicativ al proiectului cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a 
solicitantului.
3. EG 5, EG 6, EG 7, EG 14-Avizul nr. 275/ 11.04.2012 emis de catre MDRT nu vizeaza investitia propusa prin proiect, acesta fiind eliberat pentru constructia unei agropensiuni de 3 
margarete iar investitia propusa de solicitant este constructia unei agropensiuni de 1 margareta conform SF si planse desenate atasate cererii de finantare

215 313 M 01 12 5 22 00011 2012 5 16

PENSIUNE AGROTURISTICA  
IN COMUNA BAIA DE CRIS, SAT 

LUNCA, NR.130A,  JUDETUL 
HUNEDOARA

NARITA DANIELA 
MIHAELA HUNEDOARA Comuna/Oras BAIA 

DE CRIS Sat LUNCA - - - - - - - - - - - 113.357 0 96.353 0 17.004 26.209.036

pct.1.7 si 1.8 nu sunt valabile  Proiectul este neeligibil intrucat nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate:
EG2-in momentul depunerii Cf solicitantul trebuie sa demonstreze ca desfasoara o activitate agricola.La dosarul CF s-a prezentat o adeverinta de la primaria comunei Baia de Cris  in 
care sunt prezentate suprafetele pe culturi fara a avea o descriere in SF si o fundamentare privind veniturile si cheltuielile din partea agricola
EG3-veniturile si cheltuielile din anexele C nu sunt fundamentate,lipsesc veniturile si cheltuielile pentru partea agricola iar pentru partea agropensiune sunt prezentate venituri si cheltieli 
din momentul implementarii.
EG7-in momentul depunerii Cf solicitantul trebuie sa demonstreze ca desfasoara o activitate agricola.La dosarul CF s-a prezentat o adeverinta de la primaria comunei Baia de Cris  in 
care sunt prezentate suprafetele pe culturi fara a avea o descriere in SF si o fundamentare privind veniturile si cheltuielile din partea agricola
EG15-documentul prezentat de la APM nu este nici unul dintre cele specificate in metodologia de evaluare(respectiv clasarea notificarii,decizia etapei de evaluare initiala sau decizia 
etapei de incadrare) 

216 313 M 01 12 1 24 00018 2012 5 16

CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
TURISTICA, IMPREJMUIRE, 

RACORDURI LA UTILITATI, SAT 
VALEA LUPULUI, COM VALEA 

LUPULUI, JUD IASI

MINDIRIGIU 
EUSEBIA IASI

Comuna/Oras 
VALEA LUPULUI Sat 

VALEA LUPULUI
- - - - - - - - - - - 115.000 0 97.750 0 17.250 26.306.786

Comform manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii versiune:06 "Daca codul activitatii finantate prin proiect nu se 
regaseste in Anexa 12"Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313"
 a Ghidului solicitantului,proiectul este NEELIGIBIL.
Deoarece Codul CAEN al structurii de primire turistica nu se regaseste in Anexa 12,atunci activitatea recreationala nu se mai justifica.  Comform manualului de procedura pentru 
evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii versiune:06 "Daca codul activitatii finantate prin proiect nu se regaseste in Anexa 12"Lista codurilor CAEN 
aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313"
 a Ghidului solicitantului,proiectul este NEELIGIBIL.
Deoarece Codul CAEN al structurii de primire turistica nu se regaseste in Anexa 12,atunci activitatea recreationala nu se mai justifica. 
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Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

217 313 M 01 12 8 25 00007 2012 5 16
„CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA COMUNA 
BRANESTI, JUDET ILFOV” 

BADETOIU MARIAN ILFOV
Comuna/Oras 
BRANESTI Sat 

BRANESTI
- - - - - - - - - - - 117.648 0 100.000 0 17.648 26.406.786

Pentru  punctele 1.3, 1.5, 1.7, 1.8 s-a bifat NU în sensul că prezentul proiect nu face obiectul acestor precizări (pentru 1.3 şi 1.5) sau nu este cazul să realizeze asemenea investiţii 
deoarece componenta sub care este încadrat proiectul nu prevede aşa ceva (pentru 1.7 şi 1.8).  La criteriul de eligibilitate EG1 – „Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou 
înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural” s-a bifat NU deoarece : 
� În Certificatul de Urbanism (pag. 196) la punctul 1. Regimul juridic se precizează că “Terenul în suprafaţă de 2500 mp este situat in intravilanul comunei Brăneşti aprobat prin PUG cu 
HCL 35/2005. Este proprietatea lui Bădeţoiu Marian şi Bădeţoiu Daniela conform cvc nr. 2367 din 19.12.2008“, în timp ce in proiect este ataşat un Contract de vânzare-cumpărare cu 
Încheierea de Autentificare nr. 738/06.07.2007. 
� Declaraţia notarială a soţiei solicitantului - BÃDEŢOIU DANIELA (pag. 236) NU certifică dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data depunerii Cererii 
de Finanţare, dacă acesta se află în spaţiul rural (pag. 34-35 din Metodologie M313).
� Certificatul de Urbanism este eliberat în data de 27.04.2012, iar Cererea de Finanţare este depusă în data de 16.05.2012, aproximativ la o luna faţă de când solicitantul şi-a făcut 
mutaţia în Judeţul Ilfov, Com. Brăneşti, Sat Brăneşti, Str. Rovine, Nr. 7 – 10.04.2012 – aşa cum reiese din copia C.I. a solicitantului. 

� Există necorelări/erori în privinţa adreselor sediului social şi domiciliului stabil, şi anume solicitantul prezintă în acte 6 adrese distincte: 
 -În Cererea de Finanţare la secţiunea B2 INFORMAŢII REFERITOARE LA REPREZENTANTUL LEGAL DE PROIECT, subpunctul B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de 
proiect: Judeţ Ilfov, Localitate Brăneşti, Sat Brăneşti, Cod Poştal 077030, Str. Rovinari, Nr. 7;
 -În documentul de la bancă (pag. 217), Declaraţia pe proprie răspundere privitor la deschidere punct de lucru (pag. 215), Declaraţia pe propria răspundere (pag. 222), Declaraţia pe 
propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis (pag. 232-233), Angamente (pag. 234, 235), Modelul de declaraţie 
privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderi (237-241): Judeţ Ilfov, Comuna Brăneşti, Sat Brăneşti, Str. Rovine, Nr. 7, Cod Poştal 077030;
 -În Certificatul de Urbanism (pag. 196), Extrasul Registrul Agricol (pag. 224)-ca domiciliu stabil al solicitantului-, Contractul de vânzare-cumpărare (pag. 206-210): Municipiul Bucureşti, 
sector 3, Str. Gheorghe Petraşcu, Nr. 12, Bl. B38, Sc. 1, Et. 1, Ap. 20;
 -În Certificatul de Atestare Fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local Nr. 438/14.05.2012 (pag. 219), Adeverinţă primaria locală 
(pag. 223): Com. Brăneşti, Str. Rovine, Nr. 9;
-În Notificarea Nr. 43 din 16.05.2012 (pag. 213), Certificatul de Atestare Fiscală (pag. 218): Judeţul Argeş, Mioveni. Str. Cătăneşti, Nr. 0, Bl. M20, Sc. A, Ap. 2, Cod Poştal 115400;     
-În Decizia etapei de evaluare iniţială (pag. 211), Notificarea privind asistenţa de specialitate Nr. 336/14.05.2012: Judeţul Ilfov, Brăneşti, Str. Micşunelelor. 
                                                              La criteriul de eligibilitate EG2 - „În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate 
agricolă în momentul aplicării„ s-a bifat “NU” deoarece au fost constatate următoarele:                

� Referitor la activitatea agricolă, la momentul vizitei pe teren şi din pozele efectuate de OJPDRP Ilfov în data de 07.06.2012 reiese că tomatele şi cartofii atunci se plantau contrar 
Registrului Agricol unde sunt declarate aceste culturi (500 mp). Diferenţa de teren este acoperită de floră spontană de aici rezultând că solicitantul NU desfăşoară o activitate agricolă în 
momentul aplicării aşa cum este precizat în Ghidul Solicitantului la cap. 2.2 – „Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului„ se menţionează ca „În cazul investiţiilor în 
agroturism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.”

� În Cererea de Finanţare nu sunt prevăzute cheltuielile neeligibile pentru spaţiile de cazare ale solicitanului la finalizarea investiţiei. Conform Ghidului Solicitantului : „În cazul în care 
reşedinţa solicitantului nu corespunde cu locaţia/gospodăria în cadrul căreia se înfiinţează viitoarea agropensiune trebuie să menţioneze în bugetul indicativ cheltuielile neeligibile 
aferente construcţiei locaţiei de domiciliu a  solicitantului.”

La criteriul de eligibilitate EG3 – „Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei” s-a bifat NU deoarece au fost constatate următoarele:    Supradimensionarea capacităţii de 
cazare a agropensiunii şi procente diferite privind gradul de ocupare în anii 1-5 în diverse secţiuni ale SF-ului precum:
�  “Indicatorii principali ai ocupării pentru primii cinci ani de funcţionare a pensiunii” (pag. 31) nu sunt corelati cu punctul 2.2 “Prognoza încasărilor şi plăţilor anii 1-5 de previziune” (pag. 
69) şi cu ANEXA C4 – “Prognoza încasarilor şi plăţilor – varianta cu proiect – pentru PERSOANE FIZICE / AUTORIZATE; ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE ŞI ÎNTREPRINDERI“ (pag. 
73).
� Veniturile previzionate a fi obţinute din producţia agricolă (ANEXELE C…) sunt mult mai mari decât capacitatea productivă a celor 500 mp de teren arabil cu care solicitantul este 
înregistrat în Registrul Agricol, având în vedere că o parte importantă a producţiei va fi folosită pentru serviciile de alimentaţie oferite de agropensiune.
� În documentaţia depusă de solicitant nu sunt prezentate spaţiile de cazare în care va domicilia acesta la finalizarea investiţiei (conform documentului 23 – Angajament). Ca urmare, 
spaţiile de cazare propuse prin proiect nu sunt realiste deoarece în unul din ele va locui solicitantul sau ar trebui să locuiască. Conform Ghidului “în cazul pensiunilor agroturistice 
(construcţie nouă), la momentul aplicării, solicitantul va avea domiciliul în locaţia/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării investiţiei, beneficiarul trebuie să domicilieze 
permanent în locaţia/gospodăria în care s-a înfiinţat pensiunea agroturistică (fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă).   Apar două situaţii cu impact negativ asupra viabilităţii 
economice a investiţiei: o situaţie este reprezentată de cheltuielile neeligibile aferente spaţiului de cazare pentru solicitant, ce va creşte presiunea financiară a solicitantului prin 
diminuarea valorii eligibile a proiectului; iar cea de a doua situaţie este reprezentată de diminuarea capacităţii de cazare cu 25% (respectiv o cameră din cele patru prevăzute prin 
proiect) care va avea ca efect diminuarea veniturilor din activitatea de agroturism (venituri din activitatea de cazare, venituri din activitatea de alimentaţie publică, venituri din închirieri). 
� Totodată Planul Financiar întocmit în Cererea de Finanţare are o intensitate a sprijinului mai mare cu 10% faţă de datele precizate în ghid. Conform Ghidului Solicitantului intensitatea 

iji l i b bil t d “85% di t t l l h lt i lil li ibil i d ă i 100 000 E / i t î l i t l d i tiţii î t i ” d î b l l i ii
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CUREU IONELA 
GABRIELA 

PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA

MARAMURES

Comuna/Oras 
GROSII 

TIBLESULUI Sat 
GROSII 

TIBLESULUI

- - - - - - - - - - - 117.650 0 100.000 0 17.650 26.506.786

La punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece Certificatul de atestare fiscală nr. 2259/20.04.2012 eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală DGFP jud Maramureş AFP Oraş Târgu-
Lăpuş nu este cel tipizat cf. Ord MF nr 2014/2011 şi Ord 2618/6.10.2011 care modif Ord MF 752/2006.   Avand in vedere ca informatiile din CF si documentele anexa sunt incomplete si 
contradictorii cu cele prezentate in Anexele C nu a putut fi intocmita Matricea de viabilitate.
EG1- Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
Criteriul nu este îndeplinit, întrucât nu a fost ataşat documentul justificativ (Doc 4.2document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului)   in continutul Extrasului de carte funciara 
fiind prezentata la data emiterii  acestuia, respectiv 20.04.2012, faptul ca terenul este situat în extravilan,  iar la data emiterii Certificatului de Urbanism nr. 112/06.07.2010 terenul este 
situat în intravilan - existând neconcordanţe privind încadrarea acestuia.

EG 3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei
Investitia nu este viabila avand in vedere faptul ca bransarea la reteaua de energie electrica depinde de o alta investitie de extindere a retelei deja existente, ce urmeaza a fi realizata in 
cadrul comunei de catre Primarie, conform adresei nr 1276/25.04.2012. Intrucat nu exista certitudinea finalizarii respectivei investitii in perioada de timp estimata pentru realizarea 
investitiei propuse prin proiect, consideram ca racordarea la o retea de energie electrica este legata de o incertitudine, fapt ce conduce la concluzia ca investitia propusa este nefezabila 
la momentul depunerii cererii de finantare, nefiind propusa o alta alternativa în cazul în care proiectul de extindere a retelei deja existente nu se realizează  in timp util. Prin urmare suma 
aferentă investiţiei propuse de solicitant nu mai este cea reală infuenţând îndeplinirea indicatorilor finali.

EG 7 - proiectul nu respectă definiţia agroturismului prezentată în Ghidul solicitantului - respectiv „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce 
presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in 
propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de 
natura economica cat si sociala.”
În descrierea din SF solicitantul nu demostrează că produsele folosite la mesele turiştilor sunt obţinute în gospodăria agricolă proprie ( în fapt el poate oferi produse avicole şi apicole cf 
Adeverinţei nr 1278/25.04.2012 emisă de Primăria Comunei Grosii Tiblesului). În SF la pag 27 se menţionează faptul că produsele obţinute de pe plantaţia proprie de pruni şi cele din 
grădina de legume vor fi oferite turiştilor. De asemenea solicitantul nu deţine cod CAEN pentru activitate agricolă şi nici nu îşi propune a se autoriza pe parcursul implementării 
proiectului. 

EG9 – Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;
Nu este precizat în cadrul Certificatului de urbanism ataşat cererii de finanţare faptul că „construcţia (nouă/modernizată/extinsă) respectă prevederile PUG” aşa cum se solicită în cadrul 
procedurii de evaluare. Desi, in acest sens există o adeverinţă eliberată de primarul comunei prin care se face această precizare, consideram ca, din acest punct de vedere, după 
verificarea documentului justificativ, Certificatul de urbanism, nu  confirmă încadrarea investiţiei în prevederile PUG.

EG 10 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică locală;
 S-a bifat NU deoarece in SF - plan Fatada nord, sud, est şi vest - soluţia propusă prin proiect nu respectă recomandările din Fişa tehnică punctul 9 c Anexa la Avizul OAR nr. 
1008/29.07.2010 respectiv: “Se recomandă ferestre dreptunghiulare sau pătrate (nu se admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale)”

EG 11 S-a bifat NU - pentru îndeplinirea acestui criteriu se verifică documentul încheiat la notar care să ateste dreptul real de proprietate asupra terenului (document care nu a fost 
depus la proiect) coroborat cu faptul că trebuie verificată suprafaţa aferentă investiţiei prezentată în SF/MJ/, documente de proprietate/concesiune ale terenului să coincidă cu cea din 
Certificatul de urbanism” ea nefiind precizată în acesta, informaţia neputând fi verificată.

EG 14 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective
S-a bifat NU - Notificarea Nr. 1820/06.04.2012 emisă de DSP a jud Maramureş - Baia Mare nu menţionează în conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului şi Metodologiei de 
evaluare faptul că investiţia: „este în conformitate cu condiţiile de igienă si sănătate publică/nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă” 

EG 15  Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei
S-a bifat NU - Documentul pentru mediu respectiv Decizia etapei de încadrare nr. 270/04.08.2010 nu vizează tipul de investiţie propus prin proiect. Acesta este depus pentru o investiţie 
cu altă compartimentare decât cea propusă prin proiect având elemente diferite faţă SF şi avizul MDRT nr 30/25.01.2011 (bar la parter şi birou la mansardă).

EG 16  Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a depus documentul încheiat la notar care să ateste deptul real de proprietate asupra terenului pe care se doreşte realizarea investiţiei (conf legii 
50/1991)În plus în  conţinutul Extrasului de carte funciara ataşat Cererii de finantare este prezentata la data emiterii  acestuia, respectiv 20.04.2012, faptul ca terenul este situat în 
extravilan, iar la data emiterii Certificatului de Urbanism nr. 112/06.07.2010 terenul este situat în intravilan - existând neconcordanţe privind încadrarea acestuia.
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Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie
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219 313 M 01 12 6 26 00007 2012 5 15
CENTRU DE ACTIVITĂŢI 

RECREATIVE ŞI PENSIUNE 
TURISTICĂ 

S.C. CREDOS 
PRODCOM S.R.L. MARAMURES

Comuna/Oras 
SISESTI Sat 
DANESTI; 

Comuna/Oras 
SISESTI Sat 

SISESTI

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 26.706.786

La criteriile EG 3,EG.5,EG.6 s-a bifat ,,NU"solicitantul nu a raspuns conform solicitarilor - nu  a corelat lista de  dotari cu  specificul  fiecarui spatiu si criteriile  obligatorii ( ce nu au fost 
prezentate conform solicitarii) ,criteriile suplimentare si serviciile oferite conform nivelului de confort ce va fi asigurat la finalizarea investitiei.
Criteriile suplimentare si serviciile enumerate a fi oferite turistilor sunt nerealiste avand in vedere lipsa acestor servicii din atributiile personalului ce va fi angajat,cat si lipsa cheltuielilor 
previzionate cu dotarea necesara.  
S-a bifat NU la criteriul privind viabilitatea economica - bugetului indicativ nerealist, nu s-au pevazut cheltuieli  cu privire la dotarea tuturor spatiilor functie de destinatie si criteriile 
prevazute in ordinul 1051/2011 conform nivelului de clasificare previzionatcat ,fapt ce  demonstreaza ca veniturile previzionate nu pot  fi realizate.

  La EG
La criteriile EG 3,EG.5,EG.6 s-a bifat ,,NU"solicitantul nu a raspuns conform solicitarilor - nu  a corelat lista de  dotari cu  specificul  fiecarui spatiu si criteriile  obligatorii ( ce nu au fost 
prezentate conform solicitarii) ,criteriile suplimentare si serviciile oferite conform nivelului de confort ce va fi asigurat la finalizarea investitiei.
Criteriile suplimentare si serviciile enumerate a fi oferite turistilor sunt nerealiste avand in vedere lipsa acestor servicii din atributiile personalului ce va fi angajat,cat si lipsa cheltuielilor 
previzionate cu dotarea necesara.  
S-a bifat NU la criteriul privind viabilitatea economica - bugetului indicativ nerealist, nu s-au pevazut cheltuieli  cu privire la dotarea tuturor spatiilor functie de destinatie si criteriile 
prevazute in ordinul 1051/2011 conform nivelului de clasificare previzionatcat ,fapt ce  demonstreaza ca veniturile previzionate nu pot  fi realizate.

  La pct Verificare Buget indicativ s-a bifat NU-Buget indicativ nerealist -In urma solicitarii de informarmatii nu s-a realizat corelarea dotarilor functie de destinatia fiecarui spatiu ,  de 
criteriile obligatorii,criteriile suplimentare si serviciile suplimentare specifice categoriei de clasificare (3 stele / flori) nu s-au prevazut cheltuieli cu realizarea dotarilor specifice indeplinirii 
criteriiloe obligatorii,suplimentare si serviciilor suplimentare  enumerate a fi oferite la finalizarea investitiei.

Nu s-a raspuns conform solicitarii la punctul privind rezonabilitatea preturilor.

  La pct Verificare Buget indicativ s-a bifat NU-Buget indicativ nerealist -In urma solicitarii de informarmatii nu s-a realizat corelarea dotarilor functie de destinatia fiecarui spatiu ,  de 
criteriile obligatorii,criteriile suplimentare si serviciile suplimentare specifice categoriei de clasificare (3 stele / flori) nu s-au prevazut cheltuieli cu realizarea dotarilor specifice indeplinirii 
criteriiloe obligatorii,suplimentare si serviciilor suplimentare  enumerate a fi oferite la finalizarea investitiei.  S-a bifat NU - nu s-a raspuns corespunzator informatiilor solicitate privind 
reprezentarea pe cheltuieli eligibile si neeligibile a acelor spatii si dotari ce nu fac parte din anexele(anexele 1.5, 1.5.1, 1.1.1) ordinul 1051/2011,pentru nivelul de confort de 3 stele/flori.
 -nu s-au prevazut cheltuieli realiste pe capitolul dotari pentru desfasurarea tuturor activitatilor ce determina indeplinirea criteriilor conform nivelului de clasificare (ordin 1051/2011)

   
-criteriul EG 3- nu se poate verifica viabilitatea investitiei veniturile previzionate nu au o baza de calcul realista –solicitantul  in urma solicitarii de informatii suplimentare nu  a corelat lista 
de  dotari cu  specificul  fiecarui spatiu   in concordanta    cu criteriile  obligatorii ( ce nu au fost prezentate conform solicitarii) ,criteriile suplimentare si serviciile oferite conform nivelului 
de confort ce va fi asigurat. 
-criteriul EG 5 si EG 6 –s-a bifat NU –raspunsul la informatii suplimentare nu clarifica aspectele solicitate,solicitantul   nu  a corelat lista de  dotari cu  specificul  fiecarui spatiu si criteriile  
obligatorii ( ce nu au fost prezentate conform solicitarii) ,criteriile suplimentare si serviciile oferite , conform ordinului 1051/2011 (anexele 1.5, 1.5.1, 1.1.1) pentru nivelul de confort de 3 
stele/flori.  Exemplu:  lipsa inventarului de servire in cadrul spatiului destinat pentru servirea mesei, lipsa  spatiilor  si dotarilor pentru asigurarea serviciilor de spalat ,calcat( pentru 
asigurarea curateniei din cadrul pensiunii cat si pentru asigurarea serviciilor destinate turistilor conform listei anexate)  pastrarea bagajelor,lipsa dotarilor necesare igienizarii spatiilor - 
imposiblitatea asigurarii celorlalte servici  (incarcat descarcat si transport bagaje, asigurarea de ziare reviste ,acordarea de medicamente si materiale sanitare, supraveghere batrani si 
copii,etc avand in vedere lipsa acestora din   atributile personalului angajat   De asemeni nu s-au prevazut cheltuieli cu realizarea materialelor de promovare a obiectivului turistic  cu 
dotarea tuturor spatiilor si a realizarii retelelor de utilitati necesare asigurarii –acces internet,convorbiri telefonice,TV cablu …etc. lipsa dotari ,sala fitness ,sauna 
-exista  necorelare structura spatii pe nivele  ( aviz MDRT  , studiului de fezabilitate,planse, mentiunile din raport stadiu fizic) .
Toate acestea coroborate au determinat neindeplinirea punctului 1.2,1,4  ,,verificarea eligibilitatii solicitantului “declararea neeligibilitatii solicitantului.
Datorita acestor necorelari si a faptului ca nu s-a raspuns punctual la toate solcitarile  nu s-a putut verifica corectitudinea intocmirii bugetului indicativ si verificarea indeplinirii spatiile ce 
nu fac parte din anexele (anexele 1.5, 1.5.1, 1.1.1) conform ordinului 1051/2011 viabilitatii economice.
Consideram ca spatiile sunt supradimensionate in corelare cu capacitatea de cazare  si nivelul de clasificare solicitat .

220 313 M 01 12 6 26 00006 2012 5 15 PENSIUNEA MARIA - P + M BUDA MARIA MARAMURES Comuna/Oras 
GROSI Sat GROSI - - - - - - - - - - - 98.000 0 83.300 0 14.700 26.790.086

La pct.1.7,1.8 nu s-a bifat ,nu exista rubrica de ,,NU ESTE CAZUL".  Solicitantul nu a raspuns informatiilor solicitate prin E 3.4 in termenul mentionat in partea I a formularului ,respectiv in 
cinci zile lucratoare de la data primirii solicitarii de informatii suplimentare (16.10.2012,verificata prin confirmarea de primire transmisa prin E-MAIL ,anexata dosarului administrativ).  
Solicitantul nu a raspuns informatiilor solicitate prin E 3.4,cu privire la detalierea bunurilor necesare dotarii spatiilor in vederea indeplinirii criteriile minime obligatorii si suplimentare oferite 
la finalizarea investitiei(ord 1051/2011 ) cat si la informatiile cu privire la rezonabilitatea preturilor utilizate

  La 5.1 si 5.2 s-a bifat NU -Solicitantul nu a raspuns informatiilor solicitate prin E 3.4 in termenul mentionat in partea I a formularului ,respectiv in cinci zile lucratoare de la data primirii 
solicitarii de informatii suplimentare (16.10.2012,verificata prin confirmarea de primire transmisa prin E-MAIL ,anexata dosarului administrativ).  Solicitantul nu a raspuns in termenul 
mentionat in partea I a formularului E 3.4 de solicitare informatii suplimentare (Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii 
versiunea 10),respectiv cinci zile lucratoare de la data primirii solicitarii de informatii suplimentare (16.10.2012 verificata prin confirmare de primire transmisa prin E-MAIL ,anexata 
dosarului administrativ). 

221 313 M 01 12 6 26 00023 2012 5 16 AGROPENSIUNE VISOVAN MARIUS 
GHEORGHE I.I. MARAMURES

Comuna/Oras 
DESESTI Sat 

DESESTI; 
Comuna/Oras 

DESESTI Sat MARA

- - - - - - - - - - - 117.816 0 100.000 0 17.816 26.890.086

S-au solicitat informatii suplimentare in data de 28.09.2012.
S-a raspuns la solicitare in data de 10.10.2012.
Intrucat proiectul este neeligibil, toate valorile din Bugetul Indicativ au fost anulate, in conditiile in care ajutorul nerambursabil nu va fi acordat, ramane la optiunea solicitantului daca va 
renunta la investitie sau o va finanta in totalitate din fonduri proprii.

  S-au solicitat informatii suplimentare in data de 28.09.2012.
S-a raspuns la solicitare in data de 10.10.2012.
Intrucat proiectul este neeligibil, toate valorile din Bugetul Indicativ au fost anulate, in conditiile in care ajutorul nerambursabil nu va fi acordat, ramane la optiunea solicitantului daca va 
renunta la investitie sau o va finanta in totalitate din fonduri proprii.

  Criterii de eligibilitate neindeplinite:   
Punctul de eligibilitate 1.1   
       Document 10.2 Declaratia de incadrare in categoria IMM nu este asumat prin semnatura de solicitant, Visovan Marius Gheorghe II, ci de mandatara Tupita Ioana, imputernicita prin 
procura notariala „sa il reprezinte…. la toate organele competemte ale Statului roman, la FEADR, pentru contractarea de credite nerambursabile la intreprinderea individuala, pentru 
realizarea unei structuri de primire turistice si agroturistice, sa semneze contractul de finantare a proiectului, a documentelor de achizitii si a tuturor actelor necesare in vederea realizarii 
proiectului semnat cu FEADR” 
Din formularea Procurii notariale nu rezulta ca mandatara este imputernicita si pentru depunerea Cererii de Finantare. 
De astfel toate angajamentele, declaratiile pe propria raspunsere, cat si toate paginile Cererii de Finantare sunt semnate de mandatara Tupita Ioana, in locul solicitantului.
De asemenea sectiunea B1.3 din Cererea de Finantare, in dreptul specimenului de semnatura a solicitantului Visovan Marius Gheorghe ca reprezentant legal si administrator, este 
semnatura mandatarei Tupita Ioana. 
Singurele documente pe care apare semnatura solicitantului este Procura. 
In vederea obtinerii de fonduri nerambursabile FEADR trebuiesc indeplinite mai multe conditii de participare legate printre altele si de calitatea de solicitant.   Conform precizarilor 
Ghidului Solicitantului:  „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. 
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.” 
Conform precizarilor de mai sus, singura etapa de reprezentare a reprezentantului legal, acceptata de APDRP este cea de depunere a proiectului. 
Prin urmare, conditiile mentionate mai sus nu au fost indeplinite iar solicitantul Visovan Marius Gheorghe nu si-a asumat angajamentele. 
Doc. 10.1  Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural nu este asumat prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, Visovan 
Marius Gheorghe, ci de mandatara Tupita Ioana. 
 Punctul de eligibilitate 1.4 si 1.5 Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului, punctul 1.“proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta 
finanţare din programe de finanţare nerambursabila” nu este asumat prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, Visovan Marius Gheorghe, ci de mandatara Tupita 
Ioana. 
Conform precizarilor de mai sus, singura etapa de reprezentare a reprezentantului legal-persoana juridica, acceptata de APDRP, este cea de depunere a proiectului. Prin urmare, 
conditiile mentionate mai sus nu au fost indeplinite, iar solicitantul Visovan Ghe. Maria II prin reprezentantul sau legal Visovan Maria, nu si-a asumat declaratiile 10.2 si 10.1.
Urmare a celor mentionate, proiectul devine neeligibil.   
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;
Doc. 10.1, declaratia pe propria raspundere privind deschiderea punctului de lucru in spatiul rural este intocmita si semnata de catre Tupita Ioana in calitate de mandatar, si nu de 
Visovan Marius, in calitate de titular al intreprinderii individuale Visovan Ghe. Marius. Prin urmare, documentul nu este asumat prin semnatura de catre persoana imputernicita sa 
reprezinte intreprinderea.
Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului si raspunsul la silicitarea de informatii suplimentare nu cuprind informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin 
implementarea proiectului:
-  Solicitantul nu identifica pe planse punctul de bransare la energia electrica si nu descrie nici in cadrul studiului de fezabilitate cum va realiza acest lucru, facand doar mentiunea ca 
“modul de amplasare si echiparea bransamentului electric pentru cladire vor face obiectul unui proiect separate al furnizorului SC Electrica SA”. Astfel, nu se dovedeste asigurarea 
obiectivului cu toate utilitatile necesare functionarii.
- solicitantul nu a justificat tariful perceput pentru serviciile oferite turistilor conform solicitarii.  
-  solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare. Desi activitatea agricola trebuie sa existe si sa fie desfasurata in cadrul exploatatiei proprii, nu au fost prevazute 
venituri din aceasta activitate, in anexele C1-C3, nu au fost evidentiate veniturile din activitatea agricola si nici cheltuielile aferente acestora.
I l i titiil i t i b fi i l/ b l d i i i l t b i d f ti it t A i l i t l li

222 313 M 01 12 6 26 00039 2012 5 16 INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA COMAN ILEANA MARAMURES Comuna/Oras 

MOISEI Sat MOISEI - - - - - - - - - - - 116.368 0 98.913 0 17.455 26.988.999

Conform Notei APDRP nr. 20371/24.09.2010, exista premisele crearii de conditii artificiale pentru a beneficia de plati. 

223 313 M 01 12 6 26 00038 2012 5 16 INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA TOMOIAGA ILEANA MARAMURES Comuna/Oras 

MOISEI Sat MOISEI - - - - - - - - - - - 117.050 0 99.492 0 17.558 27.088.491

La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa prin proiect vizeaza componenta a) - AGROTURISM.  La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa 
prin proiect vizeaza componenta a) - AGROTURISM.  La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa a se realiza vizeaza DOAR componenta a) - AGROTURISM.
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul NU are prevazut in Bugetul Indicativ "Cheltuieli diverse si neprevazute".  La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa a se 
realiza vizeaza DOAR componenta a) - AGROTURISM.
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul NU are prevazut in Bugetul Indicativ "Cheltuieli diverse si neprevazute".  La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa 
prin proiect vizeaza componenta a) - AGROTURISM.
La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa a se realiza vizeaza DOAR componenta a) - AGROTURISM.
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul NU are prevazut in Bugetul Indicativ "Cheltuieli diverse si neprevazute".
La punctul 6 s-a bifat “DA” deoarece s-a confirmat crearea de condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.  La 
punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa prin proiect vizeaza componenta a) - AGROTURISM.
La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa a se realiza vizeaza DOAR componenta a) - AGROTURISM.
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul NU are prevazut in Bugetul Indicativ "Cheltuieli diverse si neprevazute".
La punctul 6 s-a bifat “DA” deoarece s-a confirmat crearea de condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

224 313 M 01 12 6 26 00019 2012 5 16 AGROPENSIUNE VISOVAN GHE 
MARIA I.I. MARAMURES Comuna/Oras 

DESESTI Sat MARA - - - - - - - - - - - 117.680 0 100.000 0 17.680 27.188.491

Punctul 1.1 – NU 
Punctul 1.1 – Care este statutul solicitantului?
Doc. 10.1, declaratia pe propria raspundere privind deschiderea punctului de lucru in spatiul rural este intocmita si semnata de catre Tupita Ioana in calitate de mandatar, si nu de 
Visovan Maria, in calitate de titular al intreprinderii individuale Visovan Ghe. Maria. Prin urmare, documentul nu este asumat prin semnatura de catre persoana imputernicita sa reprezinte 
intreprinderea.
Documentele 10.1 Declaratia pe propria raspundere privind deschiderea punctului de lucru in spatiul rural si 10.2 Declaratia de incadrare in categoria IMM, nu sunt asumate prin 
semnatura de solicitant, Visovan Ghe. Maria II, ci de mandatara Tupita Ioana, imputernicita prin procura notariala nr. 3129/05.08.2011 „sa o reprezinte…. la toate organele competemte 
ale Statului roman, la FEADR, pentru contractarea de credite nerambursabile la intreprinderea individuala, pentru realizarea unei structuri de primire turistice si agroturistice, sa semneze 
contractul de finantare a proiectului, a documentelor de achizitii si a tuturor actelor necesare in vederea realizarii proiectului semnat cu FEADR” 
De altfel, toate angajamentele, declaratiile pe propria raspundere, cat si toate paginile Cererii de Finantare sunt semnate de Tupita Ioana, in locul solicitantului. In cadrul sectiunii B1.3 din 
Cererea de Finantare, in dreptul specimenului de semnatura a solicitantului Visovan Maria, in calitate de titular al intreprinderii individuale Visovan Ghe. Maria II (conform certificatului 
ORC atasat), este semnatura doamnei Tupita Ioana. Mai mult, stampila care se regaseste langa semnatura este cea a lui Visovan Marius Gheorghe II.
Conform 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 cu procură notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare.”
-  “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.”
Conform precizarilor de mai sus, singura etapa de reprezentare a reprezentantului legal-persoana juridica, acceptata de APDRP, este cea de depunere a proiectului. Prin urmare, 
conditiile mentionate mai sus nu au fost indeplinite, iar solicitantul Visovan Ghe. Maria II prin reprezentantul sau legal Visovan Maria, nu si-a asumat declaratiile 10.2 si 10.1.
Urmare a celor mentionate, proiectul devine neeligibil.   

Punctul 1.2 – NU 
Punctul 1.2. – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate?
Doc. 10.1, declaratia pe propria raspundere privind deschiderea punctului de lucru in spatiul rural este intocmita si semnata de catre Tupita Ioana in calitate de mandatar, si nu de 
Visovan Maria, in calitate de titular al intreprinderii individuale Visovan Ghe. Maria. Prin urmare, documentul nu este asumat prin semnatura de catre persoana imputernicita sa reprezinte 
intreprinderea.
Urmare a celor mentionate, nu este respectat punctul 1.2 si proiectul devine neeligibil.

Punctul 1.3 – NU
Punctul 1.3 – Solicitantul se regaseste in bazele de date privind dubla finantare?
Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului, punctul 1 “proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finanţare din programe de finanţare 
nerambursabila” nu este asumata prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, Visovan Maria, in calitate de titular al intreprinderii individuale Visovan Ghe. Maria II, ci 
de Dna. Tupita Ioana in calitate de mandatar.

Punctul 1.4 – NU
Punctul 1.4 – Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere F?
Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului, nu este asumata prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, Visovan Maria, in calitate de titular al intreprinderii 
individuale Visovan Ghe. Maria II, ci de Dna. Tupita Ioana in calitate de mandatar.

Punctul 1.5 – NU
Punctul 1.5 – Actionarii majoritari ai solicitantului au deja proiecte aprobate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri?
Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului, punctul 7 “asociatii solicitantului nu au in derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi submasuri” nu este asumata 
prin semnatura de solicitant si reprezentantul legal al proiectului, Visovan Maria, in calitate de titular al intreprinderii individuale Visovan Ghe. Maria II, ci de Dna. Tupita Ioana in calitat
mandatar.
  Punctul 1.1 – NU 
Punctul 1.1 – Care este statutul solicitantului?
Doc. 10.1, declaratia pe propria raspundere privind deschiderea punctului de lucru in spatiul rural este intocmita si semnata de catre Tupita Ioana in calitate de mandatar, si nu de 
Visovan Maria, in calitate de titular al intreprinderii individuale Visovan Ghe. Maria. Prin urmare, documentul nu este asumat prin semnatura de catre persoana imputernicita sa reprezinte 
intreprinderea.
D t l 10 1 D l ti i d i i d d hid t l i d l i ti l l i 10 2 D l ti d i d i t i IMM t t

225 313 M 01 12 6 26 00021 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

BUFTEA IOANA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
MARAMURES

Comuna/Oras 
CALINESTI Sat 

CALINESTI
- - - - - - - - - - - 117.650 0 100.000 0 17.650 27.288.491

Punctul 1.1. - Care este statutul solicitantului ?
Solicitantul nu respecta aceasta conditie intrucat :
- Certificatul constatâtor emis de Oficiul Registrului Comerţului nu specifică faptul că solicitantul are codurile CAEN conform activitatii pentru care solicita finanţare.
- Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform legisla
in vigoare.
Punctul 1.2. – Solicitantul respecta conditiile de eligibiliate?
Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat : 
- Certificatul de atestăre fiscala nu are completata sectiunea C- Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): 
diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B trebuie sa fie mai mica sau egala cu 0 (zero) ( cap. A ≤ cap. B) 
- Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform legisla
in vigoare.
Punctul 1.6. - Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?
Prin realizarea proiectului se doreste construirea unei pensiuni agroturistice. Intrucat agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării 
agricole sau ferme, ce
constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială, ce presupune contactul turistului cu activităţile 
gospodăreşti şi asigurarea parţială a hranei din produse locale solicitantul trebuie sa fie autorizat cu cod CAEN aferent desfasurarii activitatii agricole.
In cadrul Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului solicitantul este inregistrat doar cu cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare.
Tinand cont de cele mentionate mai sus, nu se poate concluziona ca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect.

La punctele 1.7 si 1.8 nu este cazul.  Conform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea 
de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.  EG 1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea 
propusă prin proiect în spaţiul rural;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 deoarece :
1. Solictantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei;
2. Certificatul constatâtor emis de Oficiul Registrului Comerţului nu specifică faptul că solicitantul are codurile CAEN conform activitatii pentru care solicita finanţare
3. Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform 
legislaţiei in vigoare.
EG2 - În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate deoarece :
1. Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului
2. In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospadariei 
participa la activitatea agricola ,  nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica.
3. „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este 
caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o 
solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”. Solicitantul nu demonstreaza respectarea definitiei 
agroturismului deoarece nu descrie activitatile agricole, nu prevede venituri si cheltuieli din activitatea agricola, iar prin realizarea investitiei nu-si propune sa se autorizeze si in activitati 
agricole(nu are facute precizarile cu codurile CAEN pentu activitatea agricola in Certificatul constatator si in Declaratia privind deschiderea punctului de lucru). In sectiunea economica 
prezentata in cadrul studiului de fezabilitate nu sunt prevazute cheltuieli si venituri din activitatea agricola conform definitiei.
4. In cadrul Raportului vizitei pe teren efectuata de expertii OJPDRP se mentioneaza ca solicitantul detine o suprafata de teren de 3.37 ha din care : 3.07 ha fanete, 0.20 ha agricol, 0.10 
ha gradina de legume precum si 1 bovina lapte, 1 porc si 10 gaini. In cadrul Cererii de finantare si Studiului de fezabilitate nu se regasesc informatii cu privire la suprafata de teren sau la 
animalele detinute si nici nu sunt prezentate documente justificative. 
Solicitantul nu depune nici unul din documentele justificative obligatorii respectarii criteriului de eligibilitate si anume : Document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură 
din care sa reiasa inscrierea in registrul fermelor, pentru exploatâtii egale sau mai mari de 1 hectar  sau Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici 
de 1 hectar;
5. In cadrul prognozelor economice nu se prevad venituri, respectiv cheltuieli din activitatea agricola desfasurata in perioada de implementare si monotorizare a proiectului.
Avand in vedere cele sus mentionate, rezulta ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.

EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; punctul 3;
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 C1- C5, datele oferite 
sunt neconcludente in raport cu descrierile facute in cadrul studiului de fezabilitate.
S li it t l l t t ti i i i ti t l d l t di l i d f bilit t i li it tii l t ti C t b i
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

226 313 M 01 12 6 26 00013 2012 5 16

AMENAJARE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ  IN CLĂDIRE 

EXISTENTĂ IN OCNA ŞUGATAG, 
JUD.MARAMURES

BERCI LILIANA 
MARIA MARAMURES

Comuna/Oras OCNA 
SUGATAG Sat 

OCNA SUGATAG
- - - - - - - - - - - 117.650 0 100.000 0 17.650 27.388.491

Punctul 1.1. - Care este statutul solicitantului ?
Solicitantul nu respecta aceasta conditie intrucat :
- Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform legisla
in vigoare.
- Angajamentul se ataşează cererii de finanţare şi va cuprinde precizarea că se va inregistra in spatiul rural, că va desfăşura o activitate agricolă (in cazul investiţiilor în agro-turism) si 
ca in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului precum si autorizatia privind constituirea 
ca Intreprindere individuala conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, 
modificata si completata. In cadul Cererii de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN pentru 
activitatile agricole, nici in angajament, nici in Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru. Mai mult decat atat solicitantul in cadrul punctului 1.3 din studiul de 
fezabilitate are precizat  doar codul CAEN 5520, insa nu face nici o precizare la courile caen pentru desfasurarea activitatilor agricole.
Punctul 1.2. – Solicitantul respecta conditiile de eligibiliate?
Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat : 
- Certificatul de atestăre fiscala emis de  Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si/sau punctul de lucru (numai in cazul in care solicitantul este 
proprietar asupra imobilelor), pentru obligatiile de plata catre bugetul local, după caz  nu atesta lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale. Certificatul de atestare fiscal pentru persoane fizice 
nr. 1848/26.04.2012 eliberat de catre comuna Ocna Sugatag nu cuprinde si suprafata juridica ce face obiectul proiectului. Acest Certificat precizeaza ca solicitantul nu figureaza in 
evidenta compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local pentru casa de locuit 110 mp. Nu reiese nimic despre alte proprietati respectiv despre suprafata juridica 
ce face obiectul proiectului care conform certificatului de urbanism se afla in intravilanul localitatii.
- Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform legisla
in vigoare.
Punctul 1.6. - Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?
Prin realizarea proiectului se doreste construirea unei pensiuni agroturistice. Intrucat agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării 
agricole sau ferme, ce
constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială, ce presupune contactul turistului cu activităţile 
gospodăreşti şi asigurarea parţială a hranei din produse locale solicitantul trebuie sa fie autorizat cu cod CAEN aferent desfasurarii activitatii agricole.
In cadrul Studiului de fezabilitate solicitantul mentioneaza ca se va autoriza doar cu cod CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata.
Tinand cont de cele mentionate mai sus, nu se poate concluziona ca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect.

La punctele 1.7 si 1.8 nu este cazul  Conform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea 
de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funciara.  EG 1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea 
propusă prin proiect în spaţiul rural;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 deoarece :
1. Solictantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului pe care se doreste realizarea investitiei; Dacă proiectul prevede realizarea unei construcţii 
definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru 
terenul pe care se va realiza investiţia. Solicitantul nu a prezentat in cadrul Cererii de finantare niciunul din documentele care sa certifice dreptul real principal in concordanta cu 
precizarile legii 50/1991  asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului.(Solicitantul a prezentat pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului extras de carte 
funciara,document care conform procedurii se poate cere de catre expertul evaluator numai in caz de suspiciune asupra documentului de proprietate ). Extrasul de carte funciara  nu 
poate fi considerat document de proprietate deoarece nu se revad conditiile de obtinere a suprafetei juridice, perioada de valabilitate, daca este document final si nici clauzele ce trebuie 
respectate.
2. Informatiile furnizate in Studiul de fezabilitate, Cererea de finantare precum si alte documente depuse, nu specifică faptul că solicitantul are codurile CAEN conform activitatii pentru 
care solicita finanţare
3. Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform 
legislaţiei in vigoare.
EG2 - În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate deoarece :
1. Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului
2. In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospadariei 
participa la activitatea agricola, nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica.
3. „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este 
caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o 

l ti l t d li t it il di i lt f t iti tât d t i t i i l ” S li it t l d t t d fi it

227 313 M 01 12 6 26 00015 2012 5 16
MANSARDARE SI AMENAJARE 
PENSIUNE AGROTURISTICA 

D+P+1+M

TODEA FELICIAN-
SILVIU MARAMURES

Comuna/Oras 
REMETEA 

CHIOARULUI Sat 
REMETEA 

CHIOARULUI

- - - - - - - - - - - 120.467 0 100.000 0 20.467 27.488.491

. In bugetul indicativ nu sunt cuprinse cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului. TVA-ul, este trecut pe coloana cheltuielilor eligibile, desi solicitantul in 
Declaratia F, nu a bifat cele doua casuta privind TVA-ul.

  Nu s-a verificat planul financiar pt. ca proiectul  este neeligibil   Proiectul este neeligibil, s-a bifat cu Nu- urmatoarele criterii de eligibilitate- 1.2; 1.4;1.6; EG1, 
EG2,EG3,EG4,EG5,EG6,EG7,EG8,EG9,EG10,EG11,EG14,EG16   Pct. 1.2; 1.6 - s-a bifat cu Nu- Solicitantul, Todea Felician-Silviu, persoana fizica, la momentul depunerii Cererii de 
Finantare, doreste prin proiect sa acceseze codul CAEN 5520, iar prin- Angajamentul de autorizare- depus doreste sa se autorizeze tot pt. activitatea finantata  prin proiect- cod CAEN 
5520,( ca intreprindere individuala.) Investitia propusa prin proiect este o investitie  ce priveste,, Mansardarea si amenajarea pensiunii AGROTURISTICA D+P+1+M”, dar nu sunt 
insusite de solicitant,  coduri CAEN  specifice activitatii agricole. 
 Pct.1.4-s-a bifat cu NU- in F. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, la punctul 9, ce face referire la TVA, nu sunt bifate cele doua casute. Conform metodologiei daca cele 
doua casute nu sunt bifate de solicitant, TVA-ul este neeligibil. In Bugetul indicativ totalizator, in devizele pe obiect, TVA-ul se gaseste pe coloana cheltuielilor eligibile.
  Observatii CRPDRP:
Criteriul EG1- s-a bifat cu NU- Doc.1-Studiu de fezabilitate- pct. 2.4,sunt descrise vag, activitatiile agricole specifice agroturismului, nefiind indeplinite criteriile obligatorii privind 
clasificarea structurilor de primire turistica-criteriul obligatoriu de la pct. 4,5,7, din ANEXA nr.1.5 la normele metodologice ale Ordinului 1051/2011 emis de MDRT.
Certificatul de urbanim, nr. 08/10.04.2012-nu confera date privind respectarea prevederile faza PUG, si nu are aprobarea Consiliul Local.
Document care atesta dreptul de proprietate asupra cladirii- se depune ca document Extrasul de carte funciara.
Criteriul EG2- s-a bifat cu NU-solicitantul are activitate agricola la momentul depunerii proiectului, insa in bugetul indicativ nu sunt cuprinse cheltuielile neeligibile aferente constructiei 
locatiei de domiciliu a solicitantului. 

Criteriul EG3- s-a bifat cu NU- solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In proiectile financiare si indicatorii financiari Anexele C1-C5, nu sunt evidentiate veniturile din activitate 
agricola, ci doar veniturile din cazare turistica.( la pct.2.6, al SF-Piata de aprovizionare –desfacere, se face mentiunea ca ,,conceptul sub care va opera pensiunea este de asigurare a 
hranei din sursele proprii ale turistilor”.
Criteriul EG4- Nu este cazul
Criteriul EG5- s-a bifat cu NU- in SF- informatii insuficiente privind criteriile obligatorii si cele suplimentare conform cerintelor Ordinului 2011/2011. Avizul specific privind amplasamentul 
si functionarea obiectivului eliberat de MDRT- este depus incomplet, neavand conditiile pt. functionare.
Criteriul EG6- s-a bifat cu NU- Datele continute  de Avizul MDRP, depus la proiect sunt insuficiente.
Criteriul EG7-s-a bifat cu NU- In proiect nu s-a tinut cont de definitia agroturismului-,,Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinar
a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie.....
Criteriul EG8- s-a bifat cu NU- Certificatul de clasificare eliberat de MDRT si documentul de proprietate asupra cladiri, depuse la proiect, contin date incomplete.
Criteriul EG9- s-a bifat cu NU- Certificatul depus , nu este corect complectat, si nu face referire la prevederile PUG.
Criteriul EG10- s-a bifat cu NU- Documentele Certificatul de urbanism si Avizul ( faza SF), ale Ordinului Arhitectilor din Romania, nu sunt conforme.
Criteriul EG11-s-a bifat cu NU- Nu s-a depus documentul ce sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii.
Criteriul EG12-s-a bifat cu DA.
Criteriul EG13- s-a bifat cu DA
Criteriul EG14-s-a bifat cu NU- Avizul faza SF-privind respectarea specificului local- contine date insuficiente.
Criteriul EG15- s-a bifat cu DA
Criteriul EG16-s-a bifat cu NU- nu au fost depuse documente ce sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii.
Criteriul EG17-s-a bifat cu DA
Criteriul EG18-s-a bifat cu DA.
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

228 313 M 01 12 6 26 00020 2012 5 16

MENAJARE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ  IN CLĂDIRE 

EXISTENTĂ IN MARA, 
JUD.MARAMURES

BOHOTICI ANUTA MARAMURES Comuna/Oras 
DESESTI Sat MARA - - - - - - - - - - - 117.650 0 100.000 0 17.650 27.588.491

Punctul 1.1. - Care este statutul solicitantului ?
Solicitantul nu respecta aceasta conditie intrucat :
- Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform legisla
in vigoare.
- Angajamentul se ataşează cererii de finanţare şi va cuprinde precizarea că se va inregistra in spatiul rural, că va desfăşura o activitate agricolă (in cazul investiţiilor în agro-turism) si 
ca in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului precum si autorizatia privind constituirea 
ca Intreprindere individuala conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, 
modificata si completata. In cadul Cererii de finantare solicitantul nu a precizat codul CAEN pentru activitatea pentru care se solicita cofinantarea, respectiv codurile CAEN pentru 
activitatile agricole, nici in angajament, nici in Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru. Mai mult decat atat solicitantul in cadrul punctului 1.3 din studiul de 
fezabilitate are precizat  doar codul CAEN 5520, insa nu face nici o precizare la courile CAEN pentru desfasurarea activitatilor agricole.
Punctul 1.2. – Solicitantul respecta conditiile de eligibiliate?
Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate intrucat : 
- Certificatul de atestăre fiscala emis de  Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si/sau punctul de lucru (numai in cazul in care solicitantul este 
proprietar asupra imobilelor), pentru obligatiile de plata catre bugetul local, după caz  nu atesta lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale. Certificatul de atestare fiscal pentru persoane fizice 
nr. 1848/26.04.2012 eliberat de catre comuna Ocna Sugatag nu cuprinde si suprafata juridica ce face obiectul proiectului. Acest Certificat precizeaza ca solicitantul nu figureaza in 
evidenta compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local pentru casa de locuit 110 mp. Nu reiese nimic despre alte proprietati respectiv despre suprafata juridica 
ce face obiectul proiectului care conform certificatului de urbanism se afla in intravilanul localitatii.
- Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform legisla
in vigoare.
- solicitantul nu a prezentat doc.10.2 - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor, document obligatoriu pentru investitia propusa a se realiza. 
Punctul 1.6. - Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?
Prin realizarea proiectului se doreste construirea unei pensiuni agroturistice. Intrucat agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării 
agricole sau ferme, ce
constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială, ce presupune contactul turistului cu activităţile 
gospodăreşti şi asigurarea parţială a hranei din produse locale solicitantul trebuie sa fie autorizat cu cod CAEN aferent desfasurarii activitatii agricole.
In cadrul Studiului de fezabilitate solicitantul mentioneaza ca se va autoriza doar cu cod CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata.
Tinand cont de cele mentionate mai sus, nu se poate concluziona ca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect.

La punctele 1.7 si 1.8 nu este cazul.  Intrucat proiectul este neeligibil, toate valorile din Bugetul indicativ au fost anulate, de asemenea si cele din planul financiar, in conditiile in care 
ajutorul nerambursabil nu va fi acordat iar posibila realizare a investitiei din fonduri proprii solicitantului va fi optionala si va cadea exclusiv in sarcina acestuia.  Conform Ghidului 
Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funcia
EG 1 - Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 deoarece :
1. Solictantul nu a depus document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului si cladirii pe care se doreste realizarea investitiei; Dacă proiectul prevede realizarea unei 
construcţii definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune 
pentru terenul si cladirea pe care se va realiza investiţia. Solicitantul nu a prezentat in cadrul Cererii de finantare niciunul din documentele care sa certifice dreptul real principal in 
concordanta cu precizarile legii 50/1991  asupra suprafetei juridice si asupra cladirii existente ce fac obiectul proiectului. Solicitantul a prezentat pentru suprafata juridica ce face obiectul 
proiectului extras de carte funciara, document care conform procedurii se poate cere de catre expertul evaluator numai in caz de suspiciune asupra documentului de proprietate. 
Extrasul de carte funciara  nu poate fi considerat document de proprietate deoarece nu se revad conditiile de obtinere a suprafetei juridice, perioada de valabilitate, daca este document 
final si nici clauzele ce trebuie respectate.
2. Informatiile furnizate in Studiul de fezabilitate, Cererea de finantare precum si alte documente depuse, nu specifică faptul că solicitantul are codurile CAEN conform activitatii pentru 
care solicita finanţare
3. Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, nu mentioneaza toate codurile CAEN ale activitatii pentru care solicita finanţare, conform 
legislaţiei in vigoare.
EG2 - În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate deoarece :
1. Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului
2. In cadrul punctului 2.4 nu este detaliata activitatea agricola ce se desfasoara in cadrul fermei solicitantului, nu este detaliat modul cum solicitantul respectiv membrii gospadariei 
participa la activitatea agricola, nu este prezentat modul in care acestia se implica in activitatea agroturistica.
3 A t i l t ti it t ti t d b ii i d ii i l i bi ti it til i l i iil t i ti i i t i l t i i

229 313 M 01 12 6 26 00033 2012 5 16

PROIECT INTEGRAT AMENAJARE SI 
DOTARE INFRASTRUCTURA DE 

PRIMIRE AGROTURISTICA 
"PENSIUNEA MARIA" PRIN 

SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN 
CONSTRUCTIA EXISTENTA SI 

ACTIVITATE DE AGREMENT:TEREN 
DE SPORT MULTIFUNCTIONAL, 

TENIS DE CIMP, 
MINIFOTBAL,BADMINTON SI 

BASCHET , IN COMUNA MOISEI, 
JUDETUL MARAMURES

TOMOIAGA 
GHEORGHE MARAMURES Comuna/Oras 

MOISEI Sat MOISEI - - - - - - - - - - - 118.058 0 100.000 0 18.058 27.688.491

Proiectul a fost declarat neeligibil, deoarece nu au fost indeplinite următoarele puncte privind eligbilitatea: 

EG1 – „Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural”;

Detalierea criteriilor neindeplinite:
-Criteriul de eligibilitate  EG1 – „Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul 
rural” - solicitantul nu a atasat la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. In cazul de fata proiectul 
propune finalizarea unei constructii incepute si neterminate (asa cum reiese si din pozele efectuate de expertii OJPDRP – Maramures cu ocazia vizitei pe teren, poze ce se gasesc 
anexate in dosarul administrativ al Cererii de Finantare). 
-Conform Ghidului Solicitantului pentru M313, capitolul 4.1 - Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare (pag. 43), se mentioneza faptul ca: În cazul proiectelor care prevăd 
modernizarea/finalizarea construcţiilor existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al 
lucrărilor.
-De asemenea in modelul cadru al Studiului de Fezabilitate pentru aceasta masura disponibil pe site-ul www.apdrp.ro , la cap. 3.2 - Caracteristicile principale ale construcţiilor (pag. 3), 
subcapitolul 3.2.3. - Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, 
intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, 
precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.

EG16 - "Beneficiarul 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."

-La criteriul de eligibilitate "EG16 - Beneficiarul 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" s-a bifat NU deoarece solicitantul a atasat la dosarul Cererii de Finantare DOAR Extrasul de Carte Funciara pentru Informare si 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 vânzare-
cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 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.

  La criteriul de eligibilitate "EG16 - Beneficiarul 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" s-a bifat NU deoarece solicitantul a atasat la dosarul Cererii de Finantare DOAR Extrasul de Carte Funciara pentru Informare si 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 vânzare-
cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, 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.   La punctul 3.1 s-a bifat „Da cu diferente” deoarece:  cheltuielile pentru locuinta 
administrator sunt neeligibile. Aceste cheltuieli au fost cuantificate si trecute pe neeligibil (valoarea cheltuielilor pentru componenta A, cap 4.1 – Constructuii si instalatii, este de 72454 
Euro / suprafata etaj ce face obiectul proiectului este de 387 mp = 187.22 euro/mp; 17.3 mp (locuinta administrator) x 187 eur/mp = 3220 euro.
La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece proiectul prevede investitii pe compontele a) si b).
La punctul 3.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu si-a prevazut in Bugetul Indicativ cheltuieli diverse si neprevazute.  La criteriul 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa nu 
face obiectul celor doua puncte (centru local de informare/structura de primire turistica cu functiune de alimentatie publica).   La  criteriul „EG1 – Micro-întreprinderile, atât cele existente 
cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural” s-a bifat NU deoarece solicitantul:
•Nu a atasat la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. In cazul de fata proiectul propune 
finalizarea unei constructii incepute si neterminate (asa cum reiese si din pozele efectuate de expertii OJPDRP – Maramures cu ocazia vizitei pe teren, poze ce se gasesc anexate in 
dosarul administrativ al Cererii de Finantare). 
•Conform Ghidului Solicitantului pentru M313, capitolul 4.1 - Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare (pag. 43), se mentioneza faptul ca la Studiul de Fezabilitate: În cazul 
proiectelor care prevăd modernizarea/finalizarea construcţiilor existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul 
privind stadiul fizic al lucrărilor.
•De asemenea in modelul cadru al Studiului de Fezabilitate pentru aceasta masura disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, la cap. 3.2 - Caracteristicile principale ale construcţiilor (pag. 3), 
subcapitolul 3.2.3. - Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, 
intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/extinderea/desfiintarea partiala/lucrari de reparatii, precum 
si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.
La criteriul de eligibilitate "EG16 - Beneficiarul 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" s-a bifat NU deoarece solicitantul a atasat la dosarul Cererii de Finantare DOAR Extrasul de Carte Funciara pentru Informare si 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 vânzare-
cumpărare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

230 313 M 01 12 6 26 00022 2012 5 16

IMPLEMENTAREA CONSTRUIRII 
UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE IN 

CONDITII DE EFICIENTA 
ECONOMICA

FLORIAN IOANA MARAMURES
Comuna/Oras VIMA 

MICA Sat DEALU 
CORBULUI

- - - - - - - - - - - 119.980 0 100.000 0 19.980 27.788.491

1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice, pentru oblicatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului nu este 
completat in conformitate cu precizarile Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii. Conform metodologiei de verificare, se 
verifică faptul ca solicitantul nu are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat/local(e) iar certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C. 
Certificatul de atestare fiscala nr. 4080215974250/10.05.2012 din cadrul cererii de finantare, nu are completata sectiunea C, din textul acestuia reiese ca nu s-a solicitat completarea 
acestei sectiuni.
Punctul 1.4 - Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F?
Declaratia F din cadrul cererii de finantare este nesemnata de catre solicitant in campul special destinat semnaturii, se intelege ca solicitantul nu isi insuseste punctele obligatorii din 
continutul declaratiei. In lipsa semnaturii solicitantului, cererea de finantare este neconforma in prima faza si devine neeligibila in etapa de verificare a eligibilitatii, asa cum precizeaza 
manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii „Expertul verifică in Cererea de finanţare dacă sunt bifate casutele 
corespunzatoare, aferente tuturor punctelor existente in Declaraţia pe proprie raspundere si dacă aceasta este datata, semnata si/sau stampilata...”. Avand in vedere ca declaratia nu 
este asumata prin semnatura se subintelege ca nu sunt respectate nici criteriile de eligibilitate ce presupuneau verificarea bifelor in cadrul declaratiei ( ex. EG 12).
1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?
In cadrul cererii de finantare, in sectiunea B1.1 – Informatii privind solicitantul, nu a fost completat codul CAEN caracteristic investitiei propuse, acesta nu a fost mentionat in nicio alta 
sectiune a cererii de finantare sau a Studiului de fezabilitate. In consecinta nu s-a putut verifica dacă codul CAEN al activitatii finantate prin proiect din cererea de finanţare este inclus in 
Anexa 12 din Ghidul solicitantului.  
Nu au fost completate punctele 1.7 si 1.8, acestea nu fac obiectul proiectului.  1.2 – Solcitantul respecta conditiile de eligibilitate:
Doc. 13.1 Certificatul de atestăre fiscala, emis de Directia Generală a Finantelor Publice, pentru oblicatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului nu este 
completat in conformitate cu precizarile Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii. Conform metodologiei de verificare, se 
verifică faptul ca solicitantul nu are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat/local(e) iar certificatul de atestăre fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea C. 
Certificatul de atestare fiscala nr. 4080215974250/10.05.2012 din cadrul cererii de finantare, nu are completata sectiunea C, din textul acestuia reiese ca nu s-a solicitat completarea 
acestei sectiuni.
Punctul 1.4 - Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F?
Declaratia F din cadrul cererii de finantare este nesemnata de catre solicitant in campul special destinat semnaturii, se intelege ca solicitantul nu isi insuseste punctele obligatorii din 
continutul declaratiei. In lipsa semnaturii solicitantului, cererea de finantare este neconforma in prima faza si devine neeligibila in etapa de verificare a eligibilitatii, asa cum precizeaza 
manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii „Expertul verifică in Cererea de finanţare dacă sunt bifate casutele 
corespunzatoare, aferente tuturor punctelor existente in Declaraţia pe proprie raspundere si dacă aceasta este datata, semnata si/sau stampilata...”. Avand in vedere ca declaratia nu 
este asumata prin semnatura se subintelege ca nu sunt respectate nici criteriile de eligibilitate ce presupuneau verificarea bifelor in cadrul declaratiei ( ex. EG 12).
1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?
In cadrul cererii de finantare, in sectiunea B1.1 – Informatii privind solicitantul, nu a fost completat codul CAEN caracteristic investitiei propuse, acesta nu a fost mentionat in nicio alta 
sectiune a cererii de finantare sau a Studiului de fezabilitate. In consecinta nu s-a putut verifica dacă codul CAEN al activitatii finantate prin proiect din cererea de finanţare este inclus in 
Anexa 12 din Ghidul solicitantului.  
Nu au fost completate punctele 1.7 si 1.8, acestea nu fac obiectul proiectului.  EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare 
o activitate agricolă în momentul aplicării.
In conformitate cu precizarile ghidului solicitantului, in Anexa 2, la punctul 2.4 se precizeaza ca: Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investiţii în 
infrastructura de primire turistică; investiţii în activităţi recreaţionale; dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiţii în infrastructura la scară mică 
precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta)  
 In cazul proiectelor  care combina actiuni din componentele a, b, c, sau d,se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect pentru fiecare componenta.
 În cazul investiţiilor în agro-turism se va descrie succint activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului, ” Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei 
gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea parţială a hranei din 
produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turistului în activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu 
efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială”.
In cadrul studiului de fezabilitate solicitantul nu face nicio referire la activitatea agricola desfasurata, activitatea prestata de catre solicitant in cadrul fermei agricole, modul in care vor fi 
imbinate cele doua activitati propuse, felul in care se va asigura o parte din hrana turistilor din produsele obtinute in propria gospodarie. 
Un alt puct de referinta este faptul ca solicitantul a depus documentul 23 - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in 
care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta). Asa cum prevede ghidul solicitantului si manualul de verificare a criteriilor de eligibilitate, in 
cazul in care resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune se verifica existenta doc. 23 si mentionarea in bugetul 
indicativ a cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
In cadrul proiectului a fost depus documentul 23, insa nu au fost prevazute in cadrul bugetului indicativ cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului, nu se 
respecta cerinta. 
A d i d l ti t lt t i d li it it i l d li ibilit t EG

231 313 M 01 12 6 26 00032 2012 5 16

PROIECT INTEGRAT AMENAJARE SI 
DOTARE INFRASTRUCTURA DE 

PRIMIRE AGROTURISTICA 
“PENSIUNEA ANDREEA” PRIN 

SCHIMBAREA DESTINATIEI 
LOCUINTEI SI ACTIVITATE DE 

AGREMENT TRANSPORT 
TRADITIONAL PENTRU PLIMBARI 

CU CARUTA TRASA DE CAI, IN 
COMUNA MOISEI, JUDETUL 

MARAMURES

TOMOIAGA VASILE MARAMURES Comuna/Oras 
MOISEI Sat MOISEI - - - - - - - - - - - 118.350 0 100.000 0 18.350 27.888.491

Nu s-au completat punctele 1.7 si 1.8 deoarece proiectul nu vizeaza aceste segmente.  Nu s-au completat punctele 1.7 si 1.8 deoarece proiectul nu vizeaza aceste segmente.  EG1 - 
Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
In cadrul acestiu criteriu de eligibilitate se verifica existenta documentului 4.2. - document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii si asupra terenului.
Conform metodologiei de verificare a eligibilitatii, dacă proiectul prevede realizarea unei construcţii definitive, expertul verifică dacă 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, contract de superficie, certificat de 
mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiţia. 
Dacă solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investiţia un contract de comodat/ inchiriere atunci el poate realiza numai construcţii provizorii (definte conform legii 
50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.), reiese ca solicitantul nu demonstreaza documentar dreptul real 
principal asupra terenului care face obiectul construirii agropensiunii si nici document de proprietate asupra cladirii ce face obiectul investitiei. Solicitantul nu a anexat document care 
atestă dreptul de proprietate asupra clădirii existente, cladire ce face obiectul modernizarii si schimbarii destinatiei din locuinta in agropensiune si nici document care sa certifice dreptul 
real principal asupra terenului, in conformitate cu precizarile ghidului solicitantului si cu Legea 50/1991. 

Solicitantul a prezentat pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului extras de carte funciara, document care nu este in conformitate cu cerintele pentru documentul 4.2 din lista 
documentelor obligatorii pentru solicitantii masurii 313. Extrasul de carte funciara, conform procedurii de evaluare se poate cere de catre expertul evaluator numai in caz de suspiciune, 
pentru documentele care atestă dreptul de proprietate. Extrasul de carte funciara  nu reprezinta document de proprietate in raport cu prevederile ghidului solicitantului, deoarece nu se 
revad conditiile de obtinere a suprafetei juridice, perioada de valabilitate, daca este document final si nici clauzele ce trebuie respectate, dupa caz. 
Asa cum se poate observa, lipsa documentului 4.2 din structura cererii de finantare depusa de solicitant, atragea initial neconformitatea proiectului iar la momentul analizei eligibilitatii, 
proiectul devine neeligibil neexistand procedural posibilitatea solicitarii documentului prin intermediul formularului E3.4.

EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Solicitantul a depus documentul 23 - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica 
(fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta). Asa cum prevede ghidul solicitantului si manualul de verificare a criteriilor de eligibilitate, in cazul in care resedinta solicitantului nu 
corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune se verifica existenta doc. 23 si mentionarea in bugetul indicativ a cheltuielilor neeligibile aferente 
constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
In cadrul proiectului a fost depus documentul 23 (document in baza caruia expertul OJPDRP   a bifat punctul 5 din fisa E 3.8), insa nu au fost prevazute in cadrul bugetului indicativ 
cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului, nu se respecta cerinta. 
Avand in vedere cele sus mentionate, rezulta ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.

EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

Ipotezele economico-financiare au fost construite pe baza existentei a 5 camere disponibile cazarii turistilor.
1. In cadrul studiului de fezabilitate nu exista nicio explicatie privind modul in care s-au previzionat veniturile in cadrul sectiunii economice, valorile prevazute in sectiunea economica 
(venituri, cheltuieli, etc.), nu au la baza o strategie economica si de marketing clara. In situatia data, nu se pot accepta valorile inscrise in cadrul anexelor C, (fara o fundamentare 
adecvata, aceste valori reprezinta date inscrise artificial in structura economico-financiara a anexelor C), chiar daca din documentele anexate reiese ca solicitantul desfasoara activitat
agricola. Calculul veniturilor din cazare a fost completat fara a tine cont de toate elementele specifice criteriilor de eligibilitate EG2 si EG3 (nu exista o baza de calcul care sa atea la 
baza valorilor previzionate), calculul nefiind conform cu realitatea si cu precizarile din modelul cadru al studiului de fezabilitate. 
2. Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume, solicitantii care completeaza sectiunea C, vor trebui sa 
completeze anexele C1, C2 si C3 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de 
investitii si finantare. Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente 
activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
Informatiile/valorile prezentate in cadrul anexelor financiare C, nu sunt sustinute de argumente obiective (valori), in concordanta cu profilul activitatii, nu este prezentat scenariul venitu
si cel al cheltuielilor, nu este descrisa activitatea de productie in cadrul fermei/gospodariei. 
Toate aceste elemente confirma faptul ca, la elaborarea prognozelor economico-financiare, valorile inscrise sunt create artificial, fara a avea la baza explicatii in raport cu activitatea 
existenta si activitatea viitoare, nu s-a inteles pe deplin modul de implementare a masurii 313. 
Criteriul de eligibilitate EG3, nu este indeplinit. 

EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1floare; „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor 
agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si 
implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
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232 313 M 01 12 6 26 00030 2012 5 16 INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

COMAN 
GHEORGHE MARAMURES Comuna/Oras 

MOISEI Sat MOISEI - - - - - - - - - - - 117.034 0 99.479 0 17.555 27.987.970

S-au solicitat informaţii suplimentare conform formularului E3.4.            /12.10.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4, însă nu sunt oferite toate clarificările solicitate astfel încît cererea de finanțare nu îndeplinește condițiile 
pentru a fi declarată eligibilă.
Observații privind criteriile de eligibilitate neîndeplinite:
I. Criteriul de eligibilitate EG3: 
  1. Detalierea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora: principalii parametrii (respectiv, numărul 
anual de clienţi şi tariful practicat) care stau la baza prognozei veniturilor şi cheltuielilor nu au fost suficient fundamentaţi pentru a susţine corectitudinea lor. Astfel, nu s-a evidenţiat 
influenţa particularităţilor zonei (respectiv afluxul anual de turiști în zonă și efectele concurenței pe piața serviciilor de cazare din această zonă) asupra acestor parametri. Deși studiul de 
piaţă prezentat nu menţionează date statistice, se indică existenţa a două pensiuni cu capacitate şi tarife neprecizate, concurente pe piaţa serviciilor de cazare și amplasate în aceeași 
localitate.
  2. Chiar și în ipoteza în care se pot considera rezonabile datele prezentate, s-a constatat faptul că valoarea costurilor totale generate de activitățile agricole și nonagricole introdusă 
calcul în prognoza încasărilor şi plăţilor pentru perioada de la darea în exploatare a investiției (anexa C4) este afectată de erori substanțiale. Astfel, valoarea matematică a “cheltuielilor 
totale” rezultată prin însumarea cheltuielilor precizate în tabelul “Bugetul de venituri și cheltuieli” este de 66738 ron/an1 (se ajunge la 71128 ron/an1 în cazul în care se adaugă și 
“valoarea anuală a întreținerii” de cca. 4390 ron, conform tabelului “Prognoza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe”), în timp ce valoarea utilizată în calcule este de 42674 ron/an1. 
Eroarea se produce în mod similar în anii 2, 3, 4 și 5 ai perioadei de funcționare, iar efectul asupra indicatorilor financiari determină nerespectarea criteriului de eligibilitate EG3 (pentru 
verificare, a fost întocmită și anexată prezentei fișe anexa C4 cu corecturile de rigoare, precum și anexa C5 rezultată, iar matricea de evaluare a viabilității economico-financiare s-a 
completat cu noii indicatori).
II. Criteriul de eligibilitate EG7: Informațiile prezentate privind condițiile necesare realizării standardul propus (respectiv, 2 flori) în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011, nu oferă clarificările solicitate. Astfel, nu a fost posibilă identificarea modului de îndeplinire a tuturor criteriilor 
obligatorii (exemplu: dotarea cu vase și ustensile de bucătărie sau telefon la dispoziția clienților, obligatorii inclusiv în cazul agropensiunilor de 1 floare) și a celor minim 8 servicii 
suplimentare.         /02.11.2012  S-au solicitat informaţii suplimentare conform formularului E3.4.            /12.10.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4, însă nu sunt oferite toate clarificările solicitate astfel încît cererea de finanțare nu îndeplinește condițiile 
pentru a fi declarată eligibilă. Pentru justificarea costurilor bunurilor şi serviciilor solicitantul a depus oferte corespunzătoare, cu următoarele excepții:
  1. serviciile încadrate la subcapitolul 3.5.2 al devizului general (2460 euro+ TVA aferent), pentru care nu a fost anexat deviz detaliat (nr.experţi, ore/expert, tarif orar) cu estimarea 
costurilor, însuşit de către elaboratorul său, care ar fi permis compararea cu Baza de date de preţuri pe de site-ul APDRP și nu s-au depus alte documente justificative.
  2. obiectele artizanale încadrate la subcapitolul 4.5 al devizului general (2500 euro+ TVA aferent), care nu pot fi identificate în Baza de date de preţuri pe de site-ul APDRP și pentru 
care solicitantul nu a depus alte documente justificative.          /02.11.2012    S-au solicitat informaţii suplimentare conform formularului E3.4.            /12.10.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4, însă nu sunt oferite toate clarificările solicitate astfel încît cererea de finanțare nu îndeplinește condițiile 
pentru a fi declarată eligibilă. Pentru justificarea costurilor bunurilor şi serviciilor solicitantul a depus oferte corespunzătoare, cu următoarele excepții:
  1. serviciile încadrate la subcapitolul 3.5.2 al devizului general (2460 euro+ TVA aferent), pentru care nu a fost anexat deviz detaliat (nr.experţi, ore/expert, tarif orar) cu estimarea 
costurilor, însuşit de către elaboratorul său, care ar fi permis compararea cu Baza de date de preţuri pe de site-ul APDRP și nu s-au depus alte documente justificative.
  2. obiectele artizanale încadrate la subcapitolul 4.5 al devizului general (2500 euro+ TVA aferent), care nu pot fi identificate în Baza de date de preţuri pe de site-ul APDRP și pentru 
care solicitantul nu a depus alte documente justificative.          /02.11.2012    S-au solicitat informaţii suplimentare conform formularului E3.4.            /12.10.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4, însă nu sunt oferite toate clarificările solicitate astfel încît cererea de finanțare nu îndeplinește condițiile 
pentru a fi declarată eligibilă. Planul financiar a fost modificat de către evaluator ca efect al concluziei asupra eligibilităţii investiţiilor propuse.         /02.11.2012   S-au solicitat informaţii 
suplimentare conform formularului E3.4.            /12.10.2012
S-a răspuns solicitării de informaţii suplimentare conform formularului E3.4, însă nu sunt oferite toate clarificările solicitate astfel încît cererea de finanțare nu îndeplinește condițiile 
pentru a fi declarată eligibilă. Planul financiar a fost modificat de către evaluator ca efect al concluziei asupra eligibilităţii investiţiilor propuse.         /02.11.2012   S-a răspuns solicitării de 
informaţii suplimentare conform formularului E3.4, însă nu sunt oferite toate clarificările solicitate astfel încît cererea de finanțare nu îndeplinește condițiile pentru a fi declarată eligibilă. 
Privind verificare de la punctul 6 al fișei, după analizarea documentaţiei depuse de solicitant, nu s-a putut individualiza existenţa unor condiţii create artificial în scopul beneficierii de 
sprijin nerambursabil prin această măsură.

Observații privind criteriile de eligibilitate neîndeplinite:
I. Privind verificarea punctului 1.4: Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului este completată, semnată şi datată, însă pe parcursul verificării proiectului s-a constatat că nu sunt 
respectate punctele însușite prin declarație și, prin urmare, în baza procedurii de lucru și a punctului 8 al acestei declarații cererea de finanțare devine neeligibilă. Respectiv, pe parcursul 
verificării s-a constatat nerespectarea unor criterii generale de eligibilitate, precum şi prezentarea unor informaţii eronate în cadrul părţii descriptive a studiului de fezabilitate (spre 
exemplificare: în cadrul descrierii persistă neconcordanțele privind regimul de înălțime și compartimentarea clădirii propuse; unele precizări legate de îndeplinirea criteriilor suplimentare 
de clasificare nu se reflectă în lista dotărilor care urmează să fie achiziționate; utilizarea unor date eronate în calculul indicatorilor financiari), astfel încât s-a concluzionat că în mod 
implicit nu sunt respectate punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului.
II. Criteriul de eligibilitate EG3: 
1 D t li i t l t l b l i i di t il fi i i f ă i ă i fi i t i i d bilit t t i i lii t ii ( ti ă

233 313 M 01 12 6 26 00031 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA NEMES ILEANA MARAMURES

Comuna/Oras 
CALINESTI Sat 

VALENI
- - - - - - - - - - - 118.226 0 100.000 0 18.226 28.087.970

 La pct -1.2 s-a bifat NU  : solicitantul nu si-a insusit  prin semnatura angajamentele luate prin declaratia F, criteriu  EG .1 si EG 16 - neindeplinit.
La pct -1.4 s-a bifat NU- solicitantul nu si-a insusit  prin semnatura  angajamentele luate prin declaratia F  La EG1 -lipsa documente care sa certifice dreptul real principal (drept de 
proprietate ,uz, uzufruct, superficie,  servitute ) dobandit prin contract de vanzare –cumparare,de schimb ,de donatie,contract superficie,certificat mostenitor,act administrativ de 
restituire,hotarare judecatoreasca/contract de concesiune ,definite conform Legii nr.50/1991 modificata si completata 
EG 3—NU -datorita neeligibilitatii solicitantului si a lipsei informatiilor detaliate privind veniturile din servirea mesei , si a cheltuielilor  privind achizitia de produse necesare realizarii 
meniurilor,avand in vedere definitia agroturismului conform Ord.1051/2011 .
-EG5 si EG 7-NU-lipsa informatii cu privire la criteriile  obligtorii ,lipsa detaliere dotari pe fiecare spatiu,si detaliere cu privire la achizitionarea de obiecte traditionale, necorelare  
compartimentari  propuse a se realiza prin studiul de fezabilitate,reprezentare planse  cu aviz MDRT.
-criteriul EG 9-NU –DOC 3.1-NU exsta mentiunea cu respectarea prevederilor PUG.
Eg-11-NU –lipsa  document  propriete iar in certificatul de urbanism nu se mentioneaza suprafata ce face obiectul investitiei
Eg 12-NU –  declaratia F nesemnata(solicitantul nu si-a asumat angajamentele luate prin aceasta declaratie)
EG 16-  NU-Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 
ani;s-a bifat NU deoarece solicitantul a atasat la dosarul cererii de finantare doar Extras carte funciara pentru informare si conform procedurii pentru constructiile definitive solicitantul 
trebuie sa prezinte documente care sa certificedreptul real principal (drept de proprietate ,uz,uzufruct,superficie,servitute) dobandit prin contract de vanzare –cumparare,de schimb ,de 
donatie,contract superficie,certificat mostenitor,act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca/contract de concesiune ,definite conform Legii nr.50/1991 modificata si 
completata asupra terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia
  Criterii neindeplinite
pct -1.2 solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate  : solicitantul nu si-a insusit  prin semnatura angajamentele luate prin declaratia F, criteriu  EG .1 si EG 16 - neindeplinit

La EG1 - Micro-intreprinderile ,atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa  desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatial rural,,
- s-a bifat NU deoarece solicitantul a atasat la dosarul cererii de finantare doar Extras carte funciara pentru informare, conform procedurii  , pentru constructiile definitive solicitantul 
trebuie sa prezinte documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate ,uz, uzufruct, superficie,  servitute ) dobandit prin contract de vanzare –cumparare,de schimb 
,de donatie,contract superficie,certificat mostenitor,act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca/contract de concesiune ,definite conform Legii nr.50/1991 modificata si 
completata ,asupra terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia  atasat la dosarul cererii de finantare  
EG 3—NU -nu se poate verifica viabilitatea investitiei –  Nu s-au prevazut venituri din servirea mesei , si nici cheltuieli  privind achizitia de produse necesare realizarii meniurilor, confo
ordinului 1051/2011 pensiunile agroturistice  sunt structuri de primire turistice , care alaturi  de servicii de cazare asigura si conditii de servire a mesei ,masa preparata din produse 
naturale ,preponderent din gospodaria proprie sau de la producatorii din zona,nu se poate verfica corectitudinea intocmirii bugetului indicativ  lipsa data intocmire studiu de fezabilitate 
pentru verificarea cursului euro.
-EG5-s-a bifat Nu –lipsa informatii detaliate  cu privire la   criteriile minime obligatorii    oferite pentru pensiunea agroturistica conform ordinului 1051/2011 in vederea verificarii indeplinirii 
standardului de calitate de minim 1 floare (lipsa detaliere lista dotari pe spatii)
EG 7-NU-lipsa informatii cu privire la criteriile  obligtorii ,lista detaliere dotari pe fiecare spatiu,si detaliere cu privire la achizitionarea de obiecte traditionale, necorelare  compartimentari , 
propuse a se realiza prin studiul de fezabilitate,reprezentare planse  cu aviz MDRT
Eg-11-NU –lipsa  document  propriete iar in certificatul de urbanism nu se mentioneaza suprafata ce face obiectul investitiei
EG 16-  NU-Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 
ani;s-a bifat NU deoarece solicitantul a atasat la dosarul cererii de finantare doar Extras carte funciara pentru informare si conform procedurii pentru constructiile definitive solicitantul 
trebuie sa prezinte documente care sa certificedreptul real principal (drept de proprietate ,uz,uzufruct,superficie,servitute) dobandit prin contract de vanzare –cumparare,de schimb ,de 
donatie,contract superficie,certificat mostenitor,act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca/contract de concesiune ,definite conform Legii nr.50/1991 modificata si 
completata asupra terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia.
 Mentionam ca o serie de documente obligatorii nu se regasesc in ,,lista opis documente" din cadrul cererii de finantare ,numerotarea paginilor in opis se opreste la 126 A desi dosarul 
contine un numar de 162 pagini.

  -pct 4 –rezonabilitatea preturilor-nu s-au putut verifica  valorile  evidentiate in cap.4-  dotari -lipsa extras baza date ,   lipsa lista dotari corespunzatoare cu destinatia spatiilor conform  
Ord.1051/2011 ) cat si pentru obiectele  traditionale de marca ce se vor achizitiona in vederea amenajarii spatiilor interioare  si a curtii agropensiunii.    La acest punct s-a bifat NU -
avand in vedere neeligibilitatea solicitantului cat si lipsa infomtiilor cu privire la data  intocmiri studiului de fezabilitate in vederea verificarii corectitudinii cursului euro , lipsa detalierii 
dotarilor specifice fiecarui spatiu . 
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CONSTRUIRE PENSIUNE 
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MÎRZA ILEANA MARAMURES
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ROZAVLEA Sat 
ROZAVLEA

- - - - - - - - - - - 121.453 0 100.000 0 21.453 28.187.970

 - conform definitiei agroturismului –Ord.1051/2011 ,, Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinarea activitatilor agricole cu 
serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului 
in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala.
In  urma  verificarii documentului eliberat de APIA document obligatoriu pentru investitiile in agroturism pentru suprafete mai mari de 1 ha si a verificarilor ulterioare in vederea stabilirii 
structurii culturilor in baza date IACS/APIA  solicitantul apare  inregistrat ca P.F.A   ,proiectul fiind depus ca persoana fizica neautorizata, cu anexarea doc 9.3 de autorizare ca 
intreprindere individuala .
 -lipsa declaratie de incadrare in categoria de microintreprinderi (doc 10.2)Datorita acestor constatari s-a bifat NU la pct.1.1,pct.1.2,si pct 1.3.Astfel se constata lipsa tuturor 
documentelor specifice persoanei fizice autorizate.

  In urma verificarilor efectuate in baza date IACS solicitantul apare ca fiind autorizat,proiectul fiind depus ca persoana fizica neautorizata, cu anexarea doc 9.3 de autorizare ca 
intreprindere individuala 
Exista necorelari cu privire la regimul de inaltime ,numar camere destinate activitatii turistice in cadrul capitolelor din  studiului de fezabilitate ,planse fata de mentiunile din avizul 
MDRT.Lipseste  doc 10.2 ,,declaratia de incadrare in categoria de microitreprinderi,declaratia 19. ,,declaratia privind respectarearea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarel
de minimis” este necompletata conform solicitarii din formular.Nu exista informatii cu referire la calitatea serviciilor oferite la finalizare investitiei motiv pentru carenu s-a putut verifica 
indeplinirea criteriile minime obligatorii  ,criteriilor suplimentare si servicilor suplimentare oferite pentru pensiunea agroturistica conform ordinului 1051/2011 (anexele 1.5,1.5.1,1.1.1) 
criterii ce nu sunt detaliate .  -pct 4 –rezonabilitatea preturilor-nu s-au putut verifica lipsa extras baza date anexat.    (lista dotari necorelata cu destinatia spatiilor)  La crt.1.1, 1.2 s-a bifat 
NU  deoarece:
  conform definitiei agroturismului –Ord.1051/2011 ,, Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu 
serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului 
in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala.
In  urma  verificarii documentului eliberat de APIA document obligatoriu pentru investitiile in agroturism pentru suprafete mai mari de 1 ha si a verificarilor ulterioare in vederea stabilirii 
structurii culturilor in baza date IACS/APIA  solicitantul apare  inregistrat ca P.F.A  codul de exploatatie atribuit fiind diferit de cel generat de aplicatie la momentul depunerii cererii de 
finantare,ca atare din acest considerent soliciantul devine neeligibil ,proiectul fiind depus ca persoana fizica neautorizata, cu anexarea doc 9.3 de autorizare ca i.i .
Astfel se constata lipsa tuturor documentelor specifice persoanei fizice autorizate.
Detalierea criteriilor neindeplinite
-criteriul  EG 1 -,,Micro-intreprinderile ,atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa  desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatial rural,,-solicitantul 
fiind autorizat inainte de depunerea cererii de finantare lipsesc documentele specifice statutului de persoana autorizata., ,desi din descrierile realizate in cadrul SF investitia este in 
spatial rural .
-criteriul EG 2- beneficiarul / membrul gospodariei agricole  trebuie sa desfasoare o activitate Agricola- documentul depus nu evidentiaza  structura pe culturi  si nici categoriile de 
animale(ce nu se regasesc in descrierea realizata in cadrul Raportului asupra vizitei in teren)  conform activitatii agricole descriese in proiect .(50 % din produsele alimentare se asigura 
din gospodarie conform celor relatate la cap 2.6.)
-criteriul EG 3- nu se demonstreaza viabilitatea investitiei –conform  defnitei  agroturismului solicitantul  desfasoara activitati agricole ce nu sunt previzionate la venituri si cheltuieli .Nu s-
au prezentat ipotezele ce au stat la baza intocmirii anexelor C .De asemeni nu s-a putut verifica corectitudinea intocmirii devizului general ,devizelor pe obiect repectiv bugetului 
indicativ,datorita neconcordantelor din cadrul studiului de fezabilitate referitoare la regimul de inaltime ,numar camere destinate activitatii turistice   fata de mentiunile din avizul MDRT.De 
asemeni exista necorelari intre valorii pe capitole si subcapitole in cadrul devizelor pe obiect (ce nu au fost intocmite conform HG28/28 respectiv devize pe obiect separate si servicii pe 
categori de cheltuieli eligibile si neeligibile),deviz general respectiv anexe A ,Buget indicativ. Spatiul in care va locui solicitantul conform angajamentului (doc 23)ca la finalizarea investitiei 
va domicilia permanent in aceasta locatie,cat si dotarile acestuia nu sunt  reprezentate pe neeligibil .Lipsesc informatiile cu privire  la nivelul de confort asigurat la finalizarea investitiei in 
vedera verificarii  indeplinirii criteriile minime obligatorii  ,criteriilor suplimentare si servicilor suplimentare oferite pentru pensiunea agroturistica conform ordinului 1051/2011 (anexele 
1.5,1.5.1,1.1.1).Datorita acestor considerente valorile din bugetul indicativ ce trebuiesc preluate in vederea demonstrarii viabilitatii sunt nerealiste.
-criteriul EG 5 si EG 7 in cadrul studiului de fezablitate lipsesc informatiile cu privire  la nivelul de confort asigurat la finalizarea investitiei in vedera verificarii corecte a indeplinirii criteriile 
minime obligatorii  ,criteriilor suplimentare si servicilor suplimentare oferite pentru pensiunea agroturistica conform ordinului 1051/2011 (anexele 1.5,1.5.1,1.1.1) criterii ce nu sunt 
detaliate ,  exista diferente  in cadrul studiului de fezabilitate referitoare la regimul de inaltime ,numar camere destinate activitatii turistice   fata de informatiile din avizul MDRT.
-criteriul EG 9-in cadrul documntului 3.1-certificat urbanism nu exista  mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie respecta prevederile PUG.
-criteriul EG 10.-doc.3.2 eliberat de OAR –nu este personalizat pentru proictul depus ,solicitantul nu a semnat de luare la cunostinta.
-criteriul EG 14- doc 3.2 nu este personalizat pentru proictul depus ,solicitantul nu a semnat de luare la cunostinta, - necorelare informatii intre mentiunile din studiul de fezabilitate cu 
privire la regimul de inaltime ,numar camere destinate activitatii turistice , si  mentiunile din avizul MDRT (doc.15)- doc.6.2 eliberat de DSVSA judetean nu corespunde oiectulu de 
activitate,termenul preconizat pentru finalizare nu corespunde cu cel din cererea de finantare.
-pct 4 –rezonabilitatea preturilor-nu s-au putut verifica lipsa extras baza date anexat.  (lista dotari necorelata cu destinatia spatiilor)
-criteriul EG 18 - declaratia 19. ,,declaratia privind respectarearea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis” este necompletata conform solicitarii din formular.
Lipseste  doc 10.2 ,,declaratia de incadrare in categoria de microitreprinderi.
T t t b t d t i t d l li ibilit tii i t l

235 313 M 01 12 6 26 00041 2012 5 16 PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ BOTIȘ-GRIGUȚA 
ENIKO-AGNETA MARAMURES

Comuna/Oras 
DUMBRAVITA Sat 

CARBUNARI
- - - - - - - - - - - 118.270 0 99.900 0 18.370 28.287.870

I. Privind verificarea punctului 1.1: Întrucât solicitantul, persoană fizică, intenționează înființarea unei pensiuni agroturistice, respectând legislația în vigoare (respectiv, condițiile de 
practicare a agroturismului specificate în Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011) în corelație cu precizările ghidului solicitantului și procedurii de lucru pentru 
evaluarea criteriilor de eligibilitate specifice măsurii 313 (disponibilă pe site-ul APDRP, în anexă la ghid), documentul 9.3 (Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se 
autorizeze însoțit de Declarație pe propria răspundere ca își va deschide un punct de lucru în spațiul rural, cu codul CAEN al activității pentru care solicită finanţare, conform legislaţiei în 
vigoare, pentru investiţii noi) trebuia să cuprindă precizarea că solicitantul va desfășura și o activitate agricolă, iar această activitate trebuia să se reflecte în modul de completare al 
cererii de finanțare și studiului de fezabilitate (respectiv, în cadrul prognozelor financiare). De asemenea, s-a constatat  absența documentului 10.2 (Declaraţia privind încadrarea 
întreprinderii în categoria microintreprinderilor), document considerat obligatoriu pentru toate tipurile de proiecte conform Ghidului Solicitantului şi anexelor sale. 
II. Privind verificarea punctului 1.4: Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului este completată, semnată şi datată, însă pe parcursul verificării proiectului s-a constatat că nu sunt 
respectate punctele însușite prin declarație și, prin urmare, în baza procedurii de lucru și a punctului 8 al acestei declarații cererea de finanțare devine neeligibilă. Astfel:
1. Conform punctului 6 al acestui document, solicitantul a declarat faptul că are datorii la instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare, însă nu a anexat graficul de rambursare a 
datoriilor și document emis de respectiva instituție pentru certificarea respectării graficului de rambursare astfel încât acest punct al declarației nu se respectă. 
2. Conform punctului 16 al acestui document, solicitantul a declarat faptul că nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate de minimum 3 
flori/stele. Acest angajament nu este demonstrat în cadrul studiului de fezabilitate unde nu se poate identifica îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii, suplimentare şi serviciilor 
suplimentare oferite de agropensiune corespunzător standardului minim de 3 flori.
3. De asemenea pe parcursul verificării s-a constatat nerespectarea criteriilor generale de eligibilitate, precum şi prezentarea unor informaţii eronate în cadrul părţii descriptive a 
studiului de fezabilitate şi documentelor anexate (spre exemplificare: semnatarul devizelor investiției și declarației privind sursa de preț pentru lucrări, SC TECNICA DE ARHITECTURA 
SRL, nu se regăsește în cadrul colectivului elaboratorilor documentației depuse; informațiile privind caracteristicile geotehnice ale terenului pe care se va edifica construcția nu 
corespund studiului geotehnic anexat; datele luate în considerare la completarea prognozelor financiare diferă în mod critic de studiul de fezabilitate; notificarea nr. 5122/R/10.05.2012 
este emisă de DSVSA Maramureș pentru proiect amplasat în “sat Cărbunar” și pentru “activitate de alimentație publică” care nu se regăsește în declarația privind autorizarea punctului 
de lucru etc.). S-a concluzionat că în mod implicit nu sunt respectate punctele 2 şi 3 ale Declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului. 
III. Verificările de la punctele 1.7 și 1.8 nu se aplică pentru tipul de investiție vizat prin cererea de finanțare.            /30.10.2012  Justificarea costului estimativ al investiţiei este 
necorespunzătoare în raport cu cerinţele metodologice pentru verificarea rezonabilităţii preţurilor. Astfel:
- privind serviciile, solicitantul nu a anexat deviz detaliat (nr.experţi, ore/expert, tarif orar sau, după caz, per mp în funcţie de cotaţiile din baza de date) cu estimarea costurilor serviciilor, 
însuşit de către elaboratorul său, astfel încât nu este posibilă verificarea rezonabilităţii costurilor aferente.
- privind bunurile,  solicitantul nu a prezentat caracteristici minimale şi necesitatea pentru totalitatea utilajelor/ echipamentelor/ dotărilor prevăzute prin proiect, astfel încât nu este posibilă 
verificarea rezonabilităţii costurilor aferente. 
- privind lucrările, semnatarul declarației privind sursa de preț pentru lucrări nu coincide cu proiectantul specificat al documentației depuse.
De asemenea, nu se respectă modul de completare al capitolului 5 al studiului de fezabilitate, respectiv nu s-au ataşat extrase referitoare la bunurile şi serviciile incluse în proiect 
identificate în Baza de date de preţuri pe de site-ul APDRP sau ofertă/ oferte corespunzătoare în cazul bunurilor şi serviciilor care nu se încadrează ca valoare/ nu se regăsesc în 
această bază de date.
Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare.      Justificarea costului estimativ al investiţiei este necorespunzătoare în raport 
cu cerinţele metodologice pentru verificarea rezonabilităţii preţurilor. Astfel:
- privind serviciile, solicitantul nu a anexat deviz detaliat (nr.experţi, ore/expert, tarif orar sau, după caz, per mp în funcţie de cotaţiile din baza de date) cu estimarea costurilor serviciilor, 
însuşit de către elaboratorul său, astfel încât nu este posibilă verificarea rezonabilităţii costurilor aferente.
- privind bunurile,  solicitantul nu a prezentat caracteristici minimale şi necesitatea pentru totalitatea utilajelor/ echipamentelor/ dotărilor prevăzute prin proiect, astfel încât nu este posibilă 
verificarea rezonabilităţii costurilor aferente. 
- privind lucrările, semnatarul declarației privind sursa de preț pentru lucrări nu coincide cu proiectantul specificat al documentației depuse.
De asemenea, nu se respectă modul de completare al capitolului 5 al studiului de fezabilitate, respectiv nu s-au ataşat extrase referitoare la bunurile şi serviciile incluse în proiect 
identificate în Baza de date de preţuri pe de site-ul APDRP sau ofertă/ oferte corespunzătoare în cazul bunurilor şi serviciilor care nu se încadrează ca valoare/ nu se regăsesc în 
această bază de date.
Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare.      Planul financiar a fost modificat de către evaluator ca efect al concluziei 
asupra eligibilităţii investiţiilor propuse. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare.  Planul financiar a fost modificat de către 
evaluator ca efect al concluziei asupra eligibilităţii investiţiilor propuse. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare.  Privind 
verificare de la punctul 6 al fișei, după analizarea documentaţiei depuse de solicitant, nu s-a putut individualiza existenţa unor condiţii create artificial în scopul beneficierii de sprijin 
nerambursabil prin această măsură. 

Deficiențe/ condiții nerespectate privind forma și conținutul documentelor obligatorii în raport cu cerințele ghidului solicitantului și procedurii de lucru pentru evaluarea criteriilor de 
eligibilitate specifice măsurii 313:
1.  Documentul 1 (Studiu de Fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/ sau montaj, întocmit conform conţinutului cadru pentru solicitanţii privaţi aşa cum este prezentat în 
anexa la
Ghid l S li it t l i) t t d ț i d ț î i l î t i ț l d l t î l i tițiil î t i A tf l î i i

236 313 M 01 12 6 26 00036 2012 5 16 PENSIUNEA AGROTURISTICA P + M SABOU SEBASTIAN MARAMURES
Comuna/Oras 
CERNESTI Sat 

FANATE
- - - - - - - - - - - 116.251 0 98.813 0 17.438 28.386.683

S-au solicitat informaţii suplimentare conform formularului E3.4.       /16.10.2012
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare.     / 02.11.2012  S-au solicitat informaţii suplimentare conform 
formularului E3.4.            /16.10.2012
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare.     / 02.11.2012  S-au solicitat informaţii suplimentare conform 
formularului E3.4.       /16.10.2012
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare.     / 02.11.2012  S-au solicitat informaţii suplimentare conform 
formularului E3.4.            /16.10.2012
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare.     / 02.11.2012  Privind verificare de la punctul 6 al fișei, după 
analizarea documentaţiei depuse de solicitant, nu s-a putut individualiza existenţa unor condiţii create artificial în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. 
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (18.10.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin fax, anexată dosarului administrativ). Ca urmare cererea de finanțare a fost declarată neeligibilă.     / 02.11.2012  Privind verificare de la punctul 6 al fișei, după analizarea 
documentaţiei depuse de solicitant, nu s-a putut individualiza existenţa unor condiţii create artificial în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. 
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (18.10.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin fax, anexată dosarului administrativ). Ca urmare cererea de finanțare a fost declarată neeligibilă.     / 02.11.2012  Corespunzător nivelului de clasificare vizat al 
agroturismului pentru care se solicită finanțare, nu a fost bifat punctul 16 al declarației pe propria răspundere a solicitantului (astfel se consideră îndeplinită verificarea de la punctul 1.4). 
Verificările de la punctele 1.7 și 1.8 nu se aplică pentru tipul de investiție vizat prin cererea de finanțare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4.  / 16.10.2012
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (18.10.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin fax, anexată dosarului administrativ).     / 02.11.2012    Corespunzător nivelului de clasificare vizat al agroturismului pentru care se solicită finanțare, nu a fost bifat punctul 
16 al declarației pe propria răspundere a solicitantului (astfel se consideră îndeplinită verificarea de la punctul 1.4). Verificările de la punctele 1.7 și 1.8 nu se aplică pentru tipul de 
investiție vizat prin cererea de finanțare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4.  / 16.10.2012
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare (Manualul de procedură pentru evaluare şi  selectarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, versiunea 10), respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (18.10.2012, verificată prin confirmare de primi
transmisă prin fax, anexată dosarului administrativ).     / 02.11.2012    S-au solicitat informaţii suplimentare conform formularului E3.4.            /16.10.2012
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare.     / 02.11.2012  S-au solicitat informaţii suplimentare conform 
formularului E3.4.            /16.10.2012
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare.     / 02.11.2012 
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Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

237 313 M 01 12 6 26 00050 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA IN CICARLAU, 
JUD. MARAMURES

LUCACEAN IOANA 
MARGARETA MARAMURES

Comuna/Oras 
CICARLAU Sat 

CICARLAU
- - - - - - - - - - - 117.650 0 100.000 0 17.650 28.486.683

La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa prin proiect vizeaza componenta a)-AGROTURISM
La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa de solicitant se incadreaza pe componenta a) -AGROTURISM
Solicitantul NU a prezentat partea a II-a la Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare E3.4 partea I-a prin nr.2256 din 08.10.2012.În data de 22 octombrie 2012, solicitantul ne 
înstiinteaza prin e-mail că renunţă la proiectul depus "CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN CICARLAU, JUD.MARAMURES".  Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de 
informatii suplimentare. Ca urmare proiectul este declarat neeligibil.  La punctele 1.7 si 1.8 s-a bifat NU deoarece investitia propusa prin proiect vizeaza componenta a)-AGROTURISM  
La punctul 3.5 s-a bifat NU deoarece investitia propusa de solicitant se incadreaza pe componenta a) -AGROTURISM 

238 313 M 01 12 6 26 00056 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

P+M1+M2+ANEXĂ+ÎMPREJMUIRI, 
COMUNA LEORDINA, JUD. 

MARAMUREŞ

GAVRILUŢI EVA 
OCTAVIA MARAMURES

Comuna/Oras 
LEORDINA Sat 

LEORDINA
- - - - - - - - - - - 114.950 0 97.707 0 17.243 28.584.390

Criterii de eligibilitate neindeplinite:
EG 1, EG 11 si EG 16  La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2  document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se 
va construi investitia si asupra cladirii in subsolul careia se vor face lucrari de finisare. Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare 
sau in Ghidul Solicitantului ca documente de proprietate sau de folosinta asupra imobilelor: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-
cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe 
care se va realiza investiţia. In plus, conform Extrasului de Carte Funciara, terenul detinut in coproprietate cu sotul, ca bun comun. 
In cadrul proiectului nu a fost prezentat document autentificat prin care sotul este de accord cu folosirea terenului de catre solcitanta la impementarea proiectului(prin constituirea intr-o 
masa patrimoniala de afectatiune).
Nu s-a solicitat depunerea documentului deoarece, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in 
Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funciara. 
EG2 La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 18 - Extras din Registrul Agricol cu structura terenului pe culturi. Adeverinta de la Primarie cu mentionarea suprafetei 
cultivate nu este document prevazut in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului. 
In cadrul prognozelor financiare  nu sunt evidentiate venituri si cheltuieli din activitatea agricola.
EG 3 Veniturile sunt stabilite aleatoriu, nu s-a facut fundamentarea acestor in functie de fluxul de turisti, potentialul turistic zonei si tarifele practicate in zona.
In cadrul Studiului de Fezabilitate nu s-au depus tabelele cu potentialii furnizori si clienti astfel incat sa fie demonstrat faptul ca investitia are piata de aprovizionare si desfacere.   
Intrucat nu se cunoaste implicatia nefinantarii investitiei din fonduri nerambursabile asupra viabilitatii proiectului, nu s-a mai completat matricea de viabilitate. 
EG 5: 
EG5 si EG 7: In cadrul Studiului de Fezabilitate nu se demonstreaza faptul ca agropensiunea va respecta Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a 
licenţelor şi brevetelor de turism, anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011. Astfel pentru construirea unei agropensiuni de 2 margarete, in cadrul 
Studiului de Fezabilitate nu sunt enumerate dotarile, nu este demonstrat  cum vor fi indeplinite criteriile obligatorii (nu au fost identificate cheltuielie privind insemnele distinctive, mese, 
scaune, mobilier in dormitoare, masina de gatit si echipament pentru pastrarea alimentelor in frig in bucatarie, etc), care sunt criteriile suplimentare vizate in total de 50 de puncte si care 
sunt cele 8 servicii suplimentare  asigurate. 
EG 9, EG 10 si EG 14:
La nivelul de analiză precizat în Ghidul Solicitantul și metodologia de verificare pentru acest criteriu de eligibilitate, nu se poate stabili daca proiectul este in concordanta cu prevederile 
PUG, întrucât în Certificatul de Urbanism nr. 07/09.05.2012 de le Primaria Leordina nu este mentionat proprietarul imobilului, nu se precizeaza faza si Hotararea Consiliului Judetean 
sau Local in baza caruia a fost emis, locatia este incerta nu este identificata printr-o adresa sau numar cadastral, nu e mentionat documentul justificativ al terenului, suprafata mentiona
difera de cea din Studiul de Fezabilitate si de cea mentionata in Extrasul de Carte Funciara și nu există mențiunea cu privire la faptul că respectiva construcție respectă prevederile 
PUG.
Avizul OAR nu are atasata Fisa Tehnica de Verificare a criteriului de incadrare in specificul arhitecturii locale, prin urmare nu se poate verifica daca recomandarile facute se regasesc in 
cadrul studiului de Fezabilitate.
Conform Ghidului Solicitantului, in procesul de evaluare, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului 
de Carte Funciara.  Criterii de eligibilitate neindeplinite:
EG 1, EG 11 si EG 16  La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 4.2  document justificativ care sa dovedeasca dreptul real de proprietate asupra terenului pe care se 
va construi investitia si asupra cladirii in subsolul careia se vor face lucrari de finisare. Extrasul de Carte Funciara nu face parte din documentele prevazute in Metodologia de Evaluare 
sau in Ghidul Solicitantului ca documente de proprietate sau de folosinta asupra imobilelor: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-
cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe 
care se va realiza investiţia. In plus, conform Extrasului de Carte Funciara, terenul detinut in coproprietate cu sotul, ca bun comun. 
In cadrul proiectului nu a fost prezentat document autentificat prin care sotul este de accord cu folosirea terenului de catre solcitanta la impementarea proiectului(prin constituirea intr-o 
masa patrimoniala de afectatiune).
Nu s-a solicitat depunerea documentului deoarece, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, nu se pot cere documente justificative suplimentare, in plus fata de cele depuse in 
Cererea de Finantare, cu exceptia Extrasului de Carte Funciara. 
EG2 La dosarul Cererii de Finantare nu a fost atasat Document 18 - Extras din Registrul Agricol cu structura terenului pe culturi. Adeverinta de la Primarie cu mentionarea suprafetei 
cultivate nu este document prevazut in Metodologia de Evaluare sau in Ghidul Solicitantului. 
In cadrul prognozelor financiare  nu sunt evidentiate venituri si cheltuieli din activitatea agricola.
EG 3 Veniturile sunt stabilite aleatoriu, nu s-a facut fundamentarea acestor in functie de fluxul de turisti, potentialul turistic zonei si tarifele practicate in zona.
In cadrul Studiului de Fezabilitate nu s-au depus tabelele cu potentialii furnizori si clienti astfel incat sa fie demonstrat faptul ca investitia are piata de aprovizionare si desfacere.   
Intrucat nu se cunoaste implicatia nefinantarii investitiei din fonduri nerambursabile asupra viabilitatii proiectului, nu s-a mai completat matricea de viabilitate. 
EG 5: 
EG5 si EG 7: In cadrul Studiului de Fezabilitate nu se demonstreaza faptul ca agropensiunea va respecta Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a 
licenţelor şi brevetelor de turism, anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011. Astfel pentru construirea unei agropensiuni de 2 margarete, in cadrul 
St di l i d F bilit t t t d t il t d t t fi i d li it it iil bli t ii ( f t id tifi t h lt i li i i d i l di ti ti
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"PENSIUNE AGRO TURISTICA, 
JUDET MARAMURES, COMUNA 

VISEU DE JOS, NR. 175''      

MANTA 
ALEXGERULA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

MARAMURES
Comuna/Oras 

VISEU DE JOS Sat 
VISEU DE JOS

- - - - - - - - - - - 117.119 0 100.000 0 17.978 28.684.390

Pct.1.1 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a depus Certificatul constatator din care sa rezulte ca solicitantul nu este in curs de lichidare , fuziune , dizolvare, divizare conform Legii nr. 
31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este completata.Declaratia pe propria 
raspundere  ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural nu este completa in sensul ca nu specifica ca activitatea va fi cu codul CAEN pentru care solicita finantare.
Pct.1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a prezentat Certificat constatâtor emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are  codul CAEN conform 
activitatii pentru care solicita finanţare, existenta punctului de lucru (dacă este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicătă), reorganizare 
judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu 
codul CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare, inaintea ultimei plăţi a ajutorului.Doc.13.1- Certificate de atestare fiscala nu sunt pe numele 
solicitantului ( I.I )  EG-1, s-a bifat NU deoarece :
SF -nu sunt completate toate capitolele conform continutului cadru .( cap.1.2, 1.3, nu contin nici o informatie ), cap.2.1- Denumirea investitiei este - PENSIUNEA CASA MANTA , titlu 
care nu se mai regaseste nici in CF , nici in avize , nici in celelalta cap. din SF.
Cap.2.4 face referire la Pensiunea turistica Maria.
Nu se prezinta date despre act. agricola desfasurata, despre lociunta solicitantului, nu sunt prezentate ipotezele care au stat la baza , proiectiilor financiare , Planul financiar are 
valoarea totala diferita de cea din Bugetul indicativ.

Solicitantul nu a prezentat document de proprietate asupra terenului( Doc.4.2 )
Lipsa doc 10.1-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are  codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finanţare, 
existenta punctului de lucru (dacă este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicătă), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 
85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
EG-2 s-a bifat NU , deoarece in SF nu se gasesc informatii care sa se refere la cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi 
de pomi fructiferi etc.In plus nu sunt date despre locatia solicitantului si nici nu sunt prevazute in Bugetul Indicativ cheltuieli neeligibile pentru locuinta acestuia.
Doc. 23 nu mentioneaza daca solicitantul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta
EG3- s-a bifat NU, deoarece SF nu contine date corecte si informatii pentru verificarea viabilitatii.
EG4- s-a bifat NU, deoarece nu a prezentat doc 10.1, complet.
EG7 - s-a bifat NU deoarece din informatiile furnizate in SF compartimentarea constructiva nu corespunde cu cea din Avizul specific eliberat de MDRT, Titlul proiectului din aviz nu 
corespunde cu cel din SF . Nu se demonstreaza ca structura de primire agro-turistica indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica 
a masurii.
EG11- s-a bifat NU , deoarece nu s-a prezentat doc. de proprietate pentru teren
EG-14 - s-a bifat NU , deoarece, doc.6.1si 6.2 nu sunt pe numele solicitantului si nici nu mentioneaza titlul corect al proiectului.
EG-16- s-a bifat NU , deoarece nu s-a prezentat doc de proprietate pentru terenul pe care se va amplasa investitia.
  In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile 
referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.
In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea 
de15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 15.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele oare.  
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
Solicitantul nu a respectat aceasta cerinta si nu a depus nici Declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari.  Planul financiar difera la valoarea totala , de Bugetul indica
Pct.1.1 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a depus Certificatul constatator din care sa rezulte ca solicitantul nu este in curs de lichidare , fuziune , dizolvare, divizare conform Legii nr. 
31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este completata.Declaratia pe propria 
raspundere  ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural nu este completa in sensul ca nu specifica ca activitatea va fi cu codul CAEN pentru care solicita finantare.
Pct.1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a prezentat Certificat constatâtor emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are  codul CAEN conform 
activitatii pentru care solicita finanţare, existenta punctului de lucru (dacă este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicătă), reorganizare 
judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu 
codul CAEN al activitatii pentru care solicita finanţare, conform legislaţiei in vigoare, inaintea ultimei plăţi a ajutorului.Doc.13.1- Certificate de atestare fiscala nu sunt pe numele 
solicitantului ( I.I )
EG-1, s-a bifat NU deoarece :
SF -nu sunt completate toate capitolele conform continutului cadru .( cap.1.2, 1.3, nu contin nici o informatie ), cap.2.1- Denumirea investitiei este - PENSIUNEA CASA MANTA , titlu 
care nu se mai regaseste nici in CF , nici in avize , nici in celelalta cap. din SF.
Cap.2.4 face referire la Pensiunea turistica Maria.
N i t d t d t i l d f t d l i t li it t l i t t t i t l t t l b i tiil fi i Pl l fi i
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

240 313 M 01 12 6 26 00051 2012 5 16 AGROPENSIUNE TUPITA GHEORGHE 
IONUT II MARAMURES Comuna/Oras 

DESESTI Sat MARA - - - - - - - - - - - 117.703 0 100.000 0 17.703 28.784.390

Punctul 6 : Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?
In cadrul acestei sesiuni de evaluare, in cadrul SEC- CRPDRP 3 au fost supuse atentiei expertilor in speta, urmatoarele 3 proiecte: 
Tupita Gheorghe Ionut II – F313M011262600051,              
Visovan Ghe. Maria II – F313M011262600019,
Visovan Marius Gheorghe II – F313M011262600023.
In cazul acestor 3 proiecte a existat suspiciunea ca solicitantii au creat conditii artificiale tinand cont de urmatoarele aspecte:
1. Toate cele 3 contracte de vanzare cumparare au fost incheiate in aceeasi zi, 14.03.2012, in cadrul Biroului notarial Grigor Carmen Lenuta, avand la baza acelasi vanzator, si anume 
Tupita Vasile, CNP 1310321241653.
2. Certificatele dinregistrare ORC fac dovada faptului ca toate cele 3 intreprinderi individuale au fost infiintate in aceeasi zi, prin procura speciala de aceeasi persoana imputernicita, 
Tupita Ioana, CNP 2580401241631.
3. Conform acelorasi Certificate constatatoare reiese faptul ca
-  Tupita Gheorghe Ionut II are sediul social in sat Mara, Comuna Desesti, nr. 232, judetul Maramures.
- Visovan Ghe. Maria II are sediul social in sat Mara, comuna Desesti, nr. 163, judetul Maramures.
- Visovan Marius Gheorghe II, cu sediul social in sat Mara, Comuna Desesti, nr. 163, judetul Maramures.
In urma raportului asupra verificarii pe teren, punctul E4.1 din dosarul administrativ al cererii de finantare F313M011262600019 depusa de Visovan Ghe. Maria II  reiese faptul ca pe 
terenul aferent investitiei (situat la nr. 163), unde este situata adresa de domiciliu si sediul social al intreprinderilor individuale Visovan Ghe. Maria si Visovan Marius Gheorghe, exista o 
constructie cu destinatia adapost pentru animale. 
4. Conform Documentelor ce atesta identitatea solicitantilor reiese faptul ca solicitantii au domiciliul astfel:
- Tupita Gheorghe Ionut – domiliat in sat Mara, comuna Desesti, jud. Maramures, nr. 232.
- Visovan Ghe. Maria – domiciliata in sat Mara, comuna Desesti, jud. Maramures, nr. 163 – conform CI depusa in urma solicitarii de informatii suplimentare si nr. 232 – conform Ci 
depusa la momentul depunerii Cererii de finantare.
- Visovan Marius Gheorghe – domiciliat in sat Mara, comuna Desesti, jud. Maramures, nr. 163.
5. In toate cele 3 Certificate de urbanism este prezentata aceeasi adresa a imobelelor ce vor face obiectul investitiilor (sat Mara, comuna Desesti, nr. 163 – nr. Vechi 149), dar avand 
numere cadastrale diferite.
6. In ceea ce priveste dovada capacitatii de cofinantare s-a observat din extrasele de cont atasate cererilor de finantare faptul ca aceeasi suma de 17.900 euro, a fost  trecuta ca si 
valoara ferenta creditarii conturilor celor 3 beneficiari astfel:
- In data de 11.05.2012 contul solicitantului Visovan Marius Gheorghe II a fost creditat cu suma de 17.900 euro de catre Societate Tupita Ioana
- In data de 14.05.2012 contul solicitantului Tupita Gheorghe Ionut II a fost creditat cu suma de 17.900 euro de catre Tupita Ioana II
- In data de 15.05.2012 contul solicitantului Visovan Gheorghe Maria II a fost creditat cu suma de 17.900 euro de catre Tupita Gheorghe Ionut II.
Punctul 1.1 – NU 
Punctul 1.1 – Care este statutul solicitantului?
Documentul 10.1, declaratia pe propria raspundere privind deschiderea punctului de lucru in spatiul rural, cat si doc. 10.2, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor sunt intocmite si semnate de catre alta persoana si nu de catre reprezentantul legal al Intreprinderii Individuale Tupita Gheorghe Ionut. 
Singurul document unde se poate vedea semnatura solicitantului este Procura notariala depusa la in cadrul cererii de finantare.
Prin urmare, documentele nu sunt completate si semnate de catre persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea.
De altfel, toate angajamentele, declaratiile pe propria raspundere, cat si toate paginile Cererii de Finantare sunt semnate de Tupita Ioana, in locul solicitantului. In cadrul sectiunii B1.3 din 
Cererea de Finantare, in dreptul specimenului de semnatura a solicitantului Tupita Gheorghe Ionut, in calitate de titular intreprindere individuala (conform certificatului ORC atasat), este 
semnatura altei persoane. In cadrul Cererii de finantare este atasata o Procura speciala prin care persoana fizica Tupita Gheorghe Ionut imputerniceste cu puteri depline pe Tupita 
Ioana “ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte…la toate organele competente ale Statului Roman, la FEADR, pentru contractarea de credite nerambursabile la intreprinderea 
individuala, pentru realizarea unei structuri turistice si agro-turistice, sa semneze contractul de finantare a proiectului, a documentelor de achizitii si a tuturor actelor necesare in vederea 
realizarii proiectului semnat cu FEADR”. Conform precizarilor din Ghidul solicitantului, Masura 313, reprezentantul legal al proiectelor care poate depune in vederea obtinerii 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 celor mentionate anterior, reiese faptul ca singura etapa de 
reprezentare a reprezentantului legal acceptata de APDRP este aceea a depunerii proiectului.
De asemenea, in Ghidul solicitantului se precizeaza ca “Reprezentantul legal este reprezentant al proiectului care depune si, in cazul in care cererea va fi selectata, semneaza contrac
de finantare si care trebuie sa aiba si responsabilitati si putere decizionala din punct de vedere financiar in cadrul societatii”.
Cererea de finantare si Declaratia F pe proprie raspundere a solicitantului au fost semnata de catre alta persoana, fapt ce a condus la nerespectarea conditiilor mentionate mai sus.

241 313 M 01 12 4 27 00011 2012 5 16

EXTINDERE, SUPRAETAJARE SI 
SCHIMBARE DE DESTINATIE IN 
PENSIUNE AGROTURISTICA IN 
COMUNA OBARSIA CLOSANI, 

JUDETUL MEHEDINTI

MURDEALA 
GEORGETA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

MEHEDINTI

Comuna/Oras 
OBARSIA-CLOSANI 

Sat OBARSIA-
CLOSANI

- - - - - - - - - - - 119.546 0 100.000 0 19.546 28.884.390

 
La pct.1.2 s-a bifat NU , deoarece:
- Certificatul de Urbanism nr.21/02.04.2012 nu a fost eliberat pe numele solicitantului;
- Decizia etapei de evaluare initiala nr 60/07.05.2012 nu a fost eliberata pe numele solicitantului;
- Notificarea eliberata de DSP Mehedinti nr 145/07.05.2012 nu a fost eliberata pe numele solicitantului;
- Documentul eliberat de APIA din 10.05.2012 si extrasul din registrul agricol nu au fost eliberate pe numele solicitantului;
- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis nu are stampila solicitantului.
 
  La pct.1.2 s-a bifat NU , deoarece:
- Certificatul de Urbanism nr.21/02.04.2012 nu a fost eliberat pe numele solicitantului;
- Decizia etapei de evaluare initiala nr 60/07.05.2012 nu a fost eliberata pe numele solicitantului;
- Notificarea eliberata de DSP Mehedinti nr 145/07.05.2012 nu a fost eliberata pe numele solicitantului;
- Documentul eliberat de APIA din 10.05.2012 si extrasul din registrul agricol nu au fost eliberate pe numele solicitantului;
- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis nu are stampila solicitantului.  La EG 1 s-a bifat NU 
deoarece Certificatul de Urbanism nr.21/02.04.2012 nu a fost eliberat pe numele solicitantului;
La EG2 s-a bifat NU deoarece Extrasul din Registrul Agricol nu este eliberat pe numele solicitantului, Certificatul privind inscrierea in registrul fermierilor nu este pe numele solicitantului
La EG 5 si EG 7 s-a bifat NU ca urmare a faptului ca avizul MDRT nr 1381/10.05.2012 nu este eliberat pe numele solicitantului;
La EG7 s-a bifat NU deoarece Avizul specific MDRT nr.1381/10.05.2012 nu este eliberat pe numele solicitantului;
La EG 9 s-a bifat NU, pentru ca Certificatul de Urbanism nr.21/02.04.2012 nu a fost eliberat pe numele solicitantului si nu s-a facut mentiunea ca "respecta prevederile PUG"
La EG 10 s-a bifat NU pentru ca Avizul 219/10.05.2012 eliberat de OAR nu este emis pe numele solicitantului.
La EG 14 s-a bifat NU din cauza ca :
- Notificarea eliberata de DSP Mehedinti nr 145/07.05.2012 nu a fost eliberata pe numele solicitantului;
- Avizul MDRT nr 1381/10.05.2012 nu este eliberat pe numele solicitantului;
La EG 15 s-a bifat nu deoarece decizia etapei de evaluare initiala nr 60/07.05.2012 nu a fost eliberata pe numele solicitantului;  La EG 1 s-a bifat NU deoarece Certificatul de Urbanism 
nr.21/02.04.2012 nu a fost eliberat pe numele solicitantului;
La EG2 s-a bifat NU deoarece Extrasul din Registrul Agricol nu este eliberat pe numele solicitantului, Certificatul privind inscrierea in registrul fermierilor nu este pe numele solicitantului
La EG 5 si EG 7 s-a bifat NU ca urmare a faptului ca avizul MDRT nr 1381/10.05.2012 nu este eliberat pe numele solicitantului;
La EG7 s-a bifat NU deoarece Avizul specific MDRT nr.1381/10.05.2012 nu este eliberat pe numele solicitantului;
La EG 9 s-a bifat NU, pentru ca Certificatul de Urbanism nr.21/02.04.2012 nu a fost eliberat pe numele solicitantului si nu s-a facut mentiunea ca "respecta prevederile PUG"
La EG 10 s-a bifat NU pentru ca Avizul 219/10.05.2012 eliberat de OAR nu este emis pe numele solicitantului.
La EG 14 s-a bifat NU din cauza ca :
- Notificarea eliberata de DSP Mehedinti nr 145/07.05.2012 nu a fost eliberata pe numele solicitantului;
- Avizul MDRT nr 1381/10.05.2012 nu este eliberat pe numele solicitantului;
La EG 15 s-a bifat nu deoarece decizia etapei de evaluare initiala nr 60/07.05.2012 nu a fost eliberata pe numele solicitantului;  La pct.5.1 s-a bifat NU deoarece Planul financiar nu este 
corect completat.   La pct.5.1 s-a bifat NU deoarece Planul financiar nu este corect completat.  Proiectul nu este eligibil deoarece nu au fost respectate Criteriile de eligibilitate.  Proiectul 
nu este eligibil deoarece nu au fost respectate Criteriile de eligibilitate. 

242 313 M 01 12 4 27 00010 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA TUDORONIU DELIA MEHEDINTI

Comuna/Oras 
HINOVA Sat 

HINOVA
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 29.084.390

Proiectul este declarat neeligibil ca urmare a faptului ca nu s-au primit informatile suplimentare in termenul prevazut de procedura  Proiectul este declarat neeligibil ca urmare a faptulu
nu s-au primit informatile suplimentare in termenul prevazut de procedura  Proiectul este neeligibil ca urmare a faptului ca solicitantul nu a prezentat informatile suplimentare cerute in 
termenul srabilit de procedura.  Proiectul este neeligibil ca urmare a faptului ca solicitantul nu a prezentat informatile suplimentare cerute in termenul srabilit de procedura.  La EG 1 nu s-
au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 3 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 5 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 6 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 9 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 11 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat  La EG 1 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 3 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 5 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 6 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 9 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat
La EG 11 nu s-au primit informatiile in termenul solicitat 
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

243 313 M 01 12 4 27 00045 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ SI PONTON 

PENTRU AGREMENT BĂLOI ANGEL 
CRISTIAN MEHEDINTI

Comuna/Oras 
LIVEZILE Sat 

LIVEZILE
- - - - - - - - - - - 117.650 0 100.000 0 17.650 29.184.390

Referitor la punctul „1.6 Solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al activităţii care se finanţează prin proiect?” s-a constatat din Documentul 4.2, respectiv Contractul de Constituire a 
Dreptului de Superficie nr.1084/07.05.2012 faptul ca solicitantul etse deja constituit in INTREPRINDERE INDIVIDUALA,  insa acesta a prezentata declaratie pe propria raspundere ca 
se va constitui ca intreprindere individuala si se va autoriza pentru codul CAEN al activitatii finantate prin proiect daca proiectul va fi selectat, fapt pentru care s-a bifat „DA”.
Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.
  Referitor la punctul „1.6 Solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al activităţii care se finanţează prin proiect?” s-a constatat din Documentul 4.2, respectiv Contractul de Constituire a 
Dreptului de Superficie nr.1084/07.05.2012 faptul ca solicitantul etse deja constituit in INTREPRINDERE INDIVIDUALA,  insa acesta a prezentata declaratie pe propria raspundere ca 
se va constitui ca intreprindere individuala si se va autoriza pentru codul CAEN al activitatii finantate prin proiect daca proiectul va fi selectat, fapt pentru care s-a bifat „DA”.
Punctele 1.7 si 1.8 nu s-au bifat deoarece nu este cazul.
  Criteriul de eligibilitate „EG1 – Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul 
rural” si „EG16 - Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 
ani”  nu sunt indeplinite deoarece:

Prin Formularul E3.4 „Fisa de solicitare de informatii suplimentare”, document inregistrat la CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr. 306/14.08.2012 s-au solicitat urmatoarele: 

Pentru documentul 3.1:
„Prezentati Certificatul de Urbanism nr.3/08.05.2012 avand completata mentiunea conform careia „constructia respecta prevederile    PUG”, in conformitate cu prevederile procedurilor 
de lucru precum si cu regimul de inaltime si suprafata de teren care face obiectul investitiei, inclusiv regim juridic”.

Pentru documentul 4.2:
„Prezentati, pentru terenul care face obiectul investitiei Extras de Carte Funciara insotit de fisa cadastrala. Prezentati Contractul de Concesiune nr. 805/06.09.2011 incheiat cu Consiliul 
Local Livezile si Adresa nr. 521/07.05.2012, documente mentionate in Contractul de Constituire a Dreptului de Superficie nr. 1084/07.05.2012.”

Solicitantul a prezentat partea a doua a Formularului E3.4, formular inregistrat la CRPDRP 4 SV Oltenia cu nr. 12347/05.10.2012, insa documentul nu contine Extrasul de Carte Funciara 
si nici Certificatul de Urbanism completat cu suprafata care face obiectul investitiei. Solicitantul a prezentat insa  o serie de documente emise de catre Primaria comunei Livezile, dupa 
data de solicitare de informatii suplimentare, din care rezulta ca aceasta a initiat demersuri pentru inscrierea in cartea funciara asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de 
concesiune (de ex. Hotararea 13/20.08.2012. Adresa catre Ministerul Administratiei si Internelor nr.1039/20.09.2012, Adresa nr.1143/04.10.2012 ) precum si un act aditional la  
contractul de concesiune incheiat dupa data solicitarii de informatii suplimentare, respectiv in data de 04.10.2012 din care rezulta ca, inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al 
comunei Livezile va urma sa fie atestat prin Hotarare de Guvern.
Din documentele prezentate de catre solicitant si in lipsa Extrasului de Carte Funciara se considera ca aceste criterii nu sunt indeplinite.
De mentionat este si  faptul ca, informatiile suplimentare ar fi trebuit sa fie prezentate in termen de 5 zile lucratoare de la primirea fisei de solicitare de informatii suplimentare, respectiv 
data de 21.08.2012, dar dim motive medicale i s-a aprobat prelungirea termenului procedural, astfel incat, acesta a prezentat raspunsul in data de 05.10.2012.

Criteriul de eligibilitate „EG3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei” se considera ca nu este nindeplinit deoarece, solicitantul a prezentat ca urmare a solicitarii de 
informatii suplimentare Anexa C3 din care rezulta ca nu s-a respectat continutul cadrul al Studiululi de Fezebilitatecare mentioneaza ca: “Atentie la randul « Disponibil de numerar la 
sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!”. Astfel, solicitantul prezinta pentru luna a 7-a de implementare din anul 3 “-97”, respective in 
aceasta luna disponibilul de numerar este negativ.

Criteriul de eligibilitate „EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG”  precum si “EG11 - Pentru investiţiile noi în structurile de primire 
turistice, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoar
în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural nu sunt indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat Certificatul de Urbanism 
nr. 3/08.05.2012 completat cu suprafata care face obiectul acestui document si implicit al investitiei prevazute prin proiect (pentru criteriul EG11 procedura  mentioneaza ca pentru doc. 
3.1 expertul verifica daca suprafata aferenta investitiei prezentata in SF, documentele de proprietate ale terenului coincide cu cea din Certificatul de Urbanism).

C it i l d li ibilit t EG1 Mi î t i d il tât l i t t ât i l î fii ţ t t b i ă fi î i t t i ă i d fă ti it t ă i i t î ţ

244 313 M 01 12 7 28 00004 2012 5 11
SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN 

LOCUINTE IN PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+M

VULTUR 
ECATERINA 

IUSTINA
MURES

Comuna/Oras 
LIVEZENI Sat 

IVANESTI
- - - - - - - - - - - 117.631 0 100.000 0 17.631 29.284.390

Nu se respecta criteriile EG 2 - În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării, si EG 7-
Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect 
trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 floare.  La momentul depunerii cererii de finantare beneficiara nu avea  domiciliu in locatia/gospodaria/comuna respectiva. Domiciliul 
solicitantei era mun. Tg. Mures b-dul 22 Decembrie 1989 nr. 44.  Nu se respecta criteriile EG 2 - În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să 
desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării, si EG 7-Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar 
nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 floare.  La momentul depunerii cererii de finantare beneficiara nu avea  
domiciliu in locatia/gospodaria/comuna respectiva. Domiciliul solicitantei era mun. Tg. Mures b-dul 22 Decembrie 1989 nr. 44. 

245 313 M 01 12 7 28 00009 2012 5 14
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA , IMPREJMUIRE SI 
BRANSAMENTE

DITA IOANA MURES
Comuna/Oras 
SASCHIZ Sat 

SASCHIZ
- - - - - - - - - - - 115.131 0 97.860 0 17.271 29.382.250

Proiectul nu este eligibil nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG 17 deoarece solicitantul a depus doua Extrase cont eliberate de BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala 
Sighisoara pe numele DITA IOANA cu sold la data 08.05.2012 in valoare de 71419.21 ron, echivalentul a 16.298,31 euro la cursul de 4.3820 din data de 16.03.2012,  din plan financiar 
rezulta ca partea de cofinantare este de 17.271 euro. 
 Celelalte documente prezentate nu pot fi luate in considerare, acestea sunt   un extras de cont eliberat de BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Sighisoara pe numele  DITA 
IOAN ADRIAN persoana diferita de solicitant si un document de informare pentru client DITA IOANA eliberat de VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA SIGHISOARA, document 
care de asemenea nu poate fi luat in considerare nefiind 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) asa cum este prevazut in procedura.Prin urmare, suma de 16298,31 euro nu este suficienta pentru cofinantare. 
 La document proprietate s-a prezentat Contract vanzare - cumparare cu Incheiere de Autentificare  nr. 912/2010 din 02.12.2012 si extras CF 52071 din 09.04.2012 din care in partea 
III (Foaie de sarcini) rezulta faptul ca "Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar", motiv pentru care devine incert accesul la investitie si la 
reteaua de utilitati mentionate in SF.
  Proiectul nu este eligibil nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG 17 deoarece solicitantul a depus doua Extrase cont eliberate de BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala 
Sighisoara pe numele DITA IOANA cu sold la data 08.05.2012 in valoare de 71419.21 ron, echivalentul a 16.298,31 euro la cursul de 4.3820 din data de 16.03.2012,  din plan financiar 
rezulta ca partea de cofinantare este de 17.271 euro. 
 Celelalte documente prezentate nu pot fi luate in considerare, acestea sunt   un extras de cont eliberat de BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Sighisoara pe numele  DITA 
IOAN ADRIAN persoana diferita de solicitant si un document de informare pentru client DITA IOANA eliberat de VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA SIGHISOARA, document 
care de asemenea nu poate fi luat in considerare nefiind 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) asa cum este prevazut in procedura.Prin urmare, suma de 16298,31 euro nu este suficienta pentru cofinantare. 
 La document proprietate s-a prezentat Contract vanzare - cumparare cu Incheiere de Autentificare  nr. 912/2010 din 02.12.2012 si extras CF 52071 din 09.04.2012 din care in partea 
III (Foaie de sarcini) rezulta faptul ca "Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar", motiv pentru care devine incert accesul la investitie si la 
reteaua de utilitati mentionate in SF.  LA 1.7 SI 1.8 NU ESTE CAZUL   S-a bifat NU la criteriul EG 17 deorece solicitantul a depus doua Extrase cont eliberate de BANCA COMERCIALA 
ROMANA Sucursala Sighisoara pe numele DITA IOANA cu sold la data 08.05.2012 in valoare de 71419.21 ron, echivalentul a 16298,31 euro la cursul de 4.3820 din data de 
16.03.2012, la din plan financiar rezulta ca partea de cofinantare este de 17271 euro.  Celelalte documente prezentate nu poat fi luate in considerare, acestea sunt   un extras de cont 
eliberat de BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Sighisoara pe numele  DITA IOAN ADRIAN persoana diferita de solicitant si un document de informare pentru client DITA 
IOANA eliberat de VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA SIGHISOARA, document care de asemenea nu poate fi luat in considerare nefiind 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) asa cum este prevazut in procedura.  S-a bifat 
NU la criteriul EG 17 deorece solicitantul a depus doua Extrase cont eliberate de BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Sighisoara pe numele DITA IOANA cu sold la data 
08.05.2012 in valoare de 71419.21 ron, echivalentul a 16298,31 euro la cursul de 4.3820 din data de 16.03.2012, la din plan financiar rezulta ca partea de cofinantare este de 17271 
euro.  Celelalte documente prezentate nu poat fi luate in considerare, acestea sunt   un extras de cont eliberat de BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Sighisoara pe numele  
DITA IOAN ADRIAN persoana diferita de solicitant si un document de informare pentru client DITA IOANA eliberat de VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA SIGHISOARA, 
document care de asemenea nu poate fi luat in considerare nefiind 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) asa cum este prevazut in procedura. 

246 313 M 01 12 7 28 00013 2012 5 15

CONSTRUIRE AGROPENSIUNE IN 
COMUNA BRINCOVENESTI, SAT 
VALENII  DE MURES,  JUDETUL 

MURES

BRATIAN MARIA MURES

Comuna/Oras 
BRANCOVENESTI 

Sat VALENII DE 
MURES

- - - - - - - - - - - 113.393 0 96.384 0 17.009 29.478.634

 S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG 9 deoarece exista neconcordante in ceea ce priveste amplasare proiectului intre Certificatul de urbanism si documentul de 
proprietate,respectiv: 
-Certificatul de urbanism este emis in data de 26.04.2012 cu nr. 7 iar la cap.1. regim juridic se face referire  la teren in suprafata de 2300 mp situat in intravilanul comunei Valeni de 
Mures, com. Brancovenesti, teren inchiriat cu contract de superficie 657/25.04.2012, la cap. 2 Regimul economic , folosinta actuala figureaza teren arabil.
 - la documente de proprietate este prezentat Contract de constituire a dreptului real de superficie, cu Incheiere de autentificare nr.854/27.04.2012, 
Din cele prezentate rezulta faptul ca exista neconcordante majore in ceea ce priveste data incheierii Contractului de superficie si data emiterii Certificatului de urbanism, cel din urma 
fiind eliberat inaintea incheirii contractului pentru teren, deci nu este un document valabil pentru acest proiect.  Proiectul nu este eligibil,nu indeplineste criteriu de eligibilitate EG 9 in 
sensul ca exista neconcordante in ceea ce priveste amplasarea proiectului, intre Certificatul de urbanism si documentul de proprietate, respectiv:
 - Certificatul de urbanism este emis in data de 26.04.2012 cu nr. 7 iar la cap.1. regim juridic se face referire  la teren in suprafata de 2300 mp situat in intravilanul comunei Valeni de 
Mures, com. Brancovenesti, teren inchiriat cu contract de superficie 657/25.04.2012, la cap. 2 Regimul economic , folosinta actuala figureaza teren arabil. 
- la documente de proprietate este prezentat Contract de constituire a dreptului real de superficie, cu Incheiere de autentificare nr.854/27.04.2012, fiind vorba de teren arabil si faneata . 
Din cele prezentate rezulta faptul ca exista neconcordante majore in ceea ce priveste data incheierii Contractului de superficie si data emiterii Certificatului de urbanism, cel din urma 
fiind eliberat inaintea incheirii contractului pentru teren, deci nu este un document valabil pentru acest proiect.
  Proiectul nu este eligibil,nu indeplineste criteriu de eligibilitate EG 9 in sensul ca exista neconcordante in ceea ce priveste amplasarea proiectului, intre Certificatul de urbanism si 
documentul de proprietate, respectiv:
 - Certificatul de urbanism este emis in data de 26.04.2012 cu nr. 7 iar la cap.1. regim juridic se face referire  la teren in suprafata de 2300 mp situat in intravilanul comunei Valeni de 
Mures, com. Brancovenesti, teren inchiriat cu contract de superficie 657/25.04.2012, la cap. 2 Regimul economic , folosinta actuala figureaza teren arabil. 
- la documente de proprietate este prezentat Contract de constituire a dreptului real de superficie, cu Incheiere de autentificare nr.854/27.04.2012, fiind vorba de teren arabil si faneata . 
Din cele prezentate rezulta faptul ca exista neconcordante majore in ceea ce priveste data incheierii Contractului de superficie si data emiterii Certificatului de urbanism, cel din urma 
fiind eliberat inaintea incheirii contractului pentru teren, deci nu este un document valabil pentru acest proiect.
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Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

247 313 M 01 12 7 28 00025 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA IN COMUNA 
MAGHERANI, JUDETUL MURES

KACSO IMOLA MURES
Comuna/Oras 

MAGHERANI Sat 
MAGHERANI

- - - - - - - - - - - 117.571 0 99.935 0 17.636 29.578.569

S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG 11 deoarece din documentele care atesta dreptul de  proprietate asupra terenului pe care va fi edificata constructia, prezentate in Cererea de 
Finantare nu se demonsteaza dreptul de proprietate pe suprafata de teren minima (1000 mp) stabilita de Ghidul Solicitantului aferent masurii 313 ca fiind necesara pentru edificarea unui 
proiect. 
Din extras CF 50082  rezulta faptul ca solicitantul Kacso Imola impreuna cu sotul sau Kacso Laios detin in proprietate o cota de 871/8064 fiind coproprietari alaturi de statul roman pe 
suprafata de teren aferenta nr. topo 238 (669 mp) si in cota de 1/1 suprafata   a imobilului identificat cu nr. topo 237(795mp).
S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG 17 deoarece din totalul de 17636 euro cat sunt necesari pentru demonstrarea cofinantarii, solicitantul face dovada ca detine doar 11486.59 
euro, respectiv:
S-au prezentat extrase de cont eliberarte de BANCA TRANSILVANIA si OTP BANK cu toate elementele de identificare necesare  in valoare de (17763 RON echivalentul a 4056,59 
euro) si respectiv 7430 euro, dar si urmatoarele documente care nu pot fi luate in considerare in calculul cofinantarii, deoarece documentul  eliberat de PIRAEUS Bank Sucursala Targu 
Mures in data de 10 mai 2012 pe numele KACSO IMOLA nu are elemente de identificare gen CNP, adresa etc. care atesta existenta unui deposit de 8494 RON si 3999,55 EURO 
(5974,23 EURO) si document eliberat de BT OBLIGATIUNI care certifica ca  solicitantul KACSO IMOLA detine obligatiuni in valoare de 1539,34 fara a se preciza moneda, data 
scadenta etc , aceste obligatiuni neputand fi asimilate titlurilor de stat emise si avizate de banca asa cum prevede procedura de verificare a cerererilor de finantare pe masura 313, care 
au o scandenta mai mica sau egala de trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte.

  Proiectul nu este eligibil, nu indeplineste criteriile de eligibilitate urmatoare EG 11 si EG 17 respectiv:
- S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG 11 deoarece din documentele care atesta dreptul de  proprietate asupra terenului pe care va fi edificata constructia, prezentate in Cererea de 
Finantare nu se demonsteaza dreptul de proprietate pe suprafata de teren minima (1000 mp) stabilita de Ghidul Solicitantului aferent masurii 313 ca fiind necesara pentru edificarea unui 
proiect. 
Din extras CF 50082  rezulta faptul ca solicitantul Kacso Imola impreuna cu sotul sau Kacso Laios detin in proprietate o cota de 871/8064 fiind coproprietari alaturi de statul roman pe 
suprafata de teren aferenta nr. topo 238 (669 mp) si in cota de 1/1 suprafata   a imobilului identificat cu nr. topo 237(795mp).
- S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG 17 deoarece din totalul de 17636 euro cat sunt necesari pentru demonstrarea cofinantarii, solicitantul face dovada ca detine doar 11486.59 
euro, respectiv:
- S-au prezentat extrase de cont eliberarte de BANCA TRANSILVANIA si OTP BANK cu toate elementele de identificare necesare  in valoare de (17763 RON echivalentul a 4056,59 
euro) si respectiv 7430 euro, dar si urmatoarele documente care nu pot fi luate in considerare in calculul cofinantarii, deoarece documentul  eliberat de PIRAEUS Bank Sucursala Targu 
Mures in data de 10 mai 2012 pe numele KACSO IMOLA nu are elemente de identificare gen CNP, adresa etc. care atesta existenta unui deposit de 8494 RON si 3999,55 EURO 
(5974,23 EURO) si document eliberat de BT OBLIGATIUNI care certifica ca  solicitantul KACSO IMOLA detine obligatiuni in valoare de 1539,34 fara a se preciza moneda, data 
scadenta etc , aceste obligatiuni neputand fi asimilate titlurilor de stat emise si avizate de banca asa cum prevede procedura de verificare a cerererilor de finantare pe masura 313, care 
au o scandenta mai mica sau egala de trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte.

248 313 M 01 12 7 28 00028 2012 5 16 PENSIUNE AGROTURISTICĂ 
"CRISTIAN"

BACIU CRISTIAN 
VASILE MURES

Comuna/Oras 
LIVEZENI Sat 

SANISOR
- - - - - - - - - - - 102.900 0 87.465 0 15.435 29.666.034

S-a bifat NU la EG2 si EG 7 din urmatoarele motive:
-la EG2 in cazul investitiilor in agroturism beneficiarul trebuie sa desfasoare o 
activitate agricola in momentul aplicarii,deoarece suprafata de 100 mp gradina si 200 mp
 de livezi nu indeplinesc conditia de gospodarie agricola
-EG 7 investitia propusa de solicitant nu se incadreaza in definitia agroturismului precizata in fisa masurii 313,respectiv -agroturismul este o activitate practicata de membrii unei 
gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata  prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din 
produse obtinute in propria gospodarie.
Din activitatea agricola care se presupune ca o presteaza solicitantul nu se poate asigura necesarul de produse pentru asigurarea partiala a  hranei si obtinerea de venituri asa cum 
sunt prezentate prognozele financiare
Solicitantul nu desfasoara in prezent o activitate agricola ca si membru a unei gospodarii agricole deoarece este student la Facultatea de Drept la University of London QUEEN MARY 
dupa cum rezulta din studiul de fezabilitate  S-a bifat nu la EG2 si EG 7 

249 313 M 01 12 7 28 00038 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ - PENTRU 

DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN 
COMUNA VÎNĂTORI

BASA GEORGETA MURES
Comuna/Oras 

VANATORI Sat 
VANATORI

- - - - - - - - - - - 117.147 0 99.575 0 17.572 29.765.609

S-a bifat NU la criteriul EG2 deorece din documentele prezentate in Cererea de Finantare, Adeverinta 981/10.05.2012 eliberata de primaria comunei Vinatori reiese ca Basa Georgeta 
figureaza in 0,87 teren agricol (in Contract vanzare cumparare cu Incheiere de Autentificare nr. 320/08.05.2012 figureaza faneata) iar din Copie Registru Agricol prezentat la vizita pe 
teren se confirma proprietatea acestei suprafete dar nu este completata nici o alta rubrica referitoare la animale, cultivarea a diverse tipuri de plante, livezi pomi fructiferi etc.In SF se 
mentioneaza ca pe teren sunt plantati meri, ciresi si pruni fara ca acestia sa fie insa mentionati in vreun document din cele mentionate anterior, deci nu se poate dovedi ca solicitantul 
desfasoara o activitate agricola in momentul aplicarii pe terenul pe care este coproprietar din luna mai 2012.
S-a bifat NU la criteriul  EG7 deorece prin descrierea a ceea ce doreste sa se realizeze prin proiect si cele mentionate la punctul anterior, se considera ca nu este indeplinita conditia 
stabilita pentru practicarea agroturismului conform fisei tehnice a masurii.
In plus se mentioneaza ca una din cele 4 camere din cadrul agropensiunii va fi construita pentru beneficiar, dar din prognoze si din Avizul MDRT rezulta ca intreaga pensiune va fi 
introdusa in circuitul turistic.  S-a bifat NU la criteriul EG2 deorece din documentele prezentate in Cererea de Finantare, Adeverinta 981/10.05.2012 eliberata de primaria comunei 
Vinatori reiese ca Basa Georgeta figureaza in 0,87 teren agricol(in Contract vanzare cumparare cu Incheiere de Autentificare nr. 320/08.05.2012 figureaza faneata) iar din Copie 
Registru Agricol prezentat la vizita pe teren se confirma proprietatea acestei suprafete dar nu este completata nici o alta rubrica referitoare la animale, cultivarea a diverse tipuri de 
plante, livezi pomi fructiferi etc.In SF se mentioneaza ca pe teren sunt plantati meri, ciresi si pruni fara ca acestia sa fie insa mentionati in vreun document din cele mentionate anterior, 
deci nu se poate dovedi ca solicitantul desfasoara o activitate agricola in momentul  aplicarii pe terenul pe care este coproprietar din luna mai 2012.
S-a bifat NU la criteriul  EG7 deorece prin descrierea a ceea ce se doreste sa se realizeze prin proiect si cele mentionate la punctul anterior, se considera ca nu este indeplinita conditia 
stabilita pentru practicarea agroturismului conform fisei tehnice a masurii.
In plus se mentioneaza ca una din cele 4 camere din cadrul agropensiunii va fi construita pentru beneficiar, dar din prognoze si din Avizul MDRT rezulta ca intreaga pensiune va fi 
introdusa in circuitul turistic.  S-a bifat NU la criteriul EG2 deorece din documentele prezentate in Cererea de Finantare, Adeverinta 981/10.05.2012 eliberata de primaria comunei 
Vinatori reiese ca Basa Georgeta figureaza in 0,87 teren agricol(in Contract vanzare cumparare cu Incheiere de Autentificare nr. 320/08.05.2012 figureaza faneata) iar din Copie 
Registru Agricol prezentat la vizita pe teren se confirma proprietatea acestei suprafete dar nu este completata nici o alta rubrica referitoare la animale, cultivarea a diverse tipuri de 
plante, livezi pomi fructiferi etc.In SF se mentioneaza ca pe teren sunt plantati meri, ciresi si pruni fara ca acestia sa fie insa mentionati in vreun document din cele mentionate anterior, 
deci nu se poate dovedi ca solicitantul desfasoara o activitate agricola in momentul  aplicarii pe terenul pe care este coproprietar din luna mai 2012.
S-a bifat NU la criteriul  EG7 deorece prin descrierea a ceea ce se doreste sa se realizeze prin proiect si cele mentionate la punctul anterior, se considera ca nu este indeplinita conditia 
stabilita pentru practicarea agroturismului conform fisei tehnice a masurii.
In plus se mentioneaza ca una din cele 4 camere din cadrul agropensiunii va fi construita pentru beneficiar, dar din prognoze si din Avizul MDRT rezulta ca intreaga pensiune va fi 
introdusa in circuitul turistic. 

250 313 M 01 12 7 28 00033 2012 5 16 AMENAJARE AGROPENSIUNEA 
„RUBIN”

LUCA CSILLA-
ILEANA MURES

Comuna/Oras 
GORNESTI Sat 

TELEAC
- - - - - - - - - - - 91.580 0 77.843 0 13.737 29.843.452

s-a bifat Nu la urmatoarele criteriide selectie deoarece : EG 3 nu se demonstreaza viabilitatea proiectului, anexele c sunt incomplete (fara venituri din activitate agricola, investitia este 
agropensiune); EG 16 nu s-a prezentat document de proprietate ci doar extras CF care este grevat de sarcini;EG 17 nu se asigura cofinantarea proiectului s-a prezentat extras  de cont 
de la Raiffeisen BANK Agentia Bartok Bela 9 unde titulari de cont sunt atat solicitant CSILLA I. LUCIA cat si sotul acesteia MARCEL S. LUCA, solicitantul declara ca se va autoriza in 
Intreprindere Individuala daca va fi selectat.   s-a bifat Nu la urmatoarele criteriide selectie deoarece : EG 3 nu se demonstreaza viabilitatea proiectului, anexele c sunt incomplete (fara 
venituri din activitate agricola, investitia este agropensiune); EG 16 nu s-a prezentat document de proprietate ci doar extras CF care este grevat de sarcini;EG 17 nu se asigura 
cofinantarea proiectului s-a prezentat extras  de cont de la Raiffeisen BANK Agentia Bartok Bela 9 unde titulari de cont sunt atat solicitant CSILLA I. LUCIA cat si sotul acesteia 
MARCEL S. LUCA, solicitantul declara ca se va autoriza in Intreprindere Individuala daca va fi selectat.   nu s-au prezentat oferte sau extras din baza de date a APDRP  nu s-au 
prezentat oferte sau extras din baza de date a APDRP  5.1 NU - nu se asigura cofinatarea proiectului  Proiectul este neeligibil nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG3Beneficiarul 
trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei, EG 16Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de 
folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani, EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului.
Nu se  demonstreaza capacitatea de cofinantare a proiectului, extrasul cont  prezentat are doi titulari, Studiul de Fezabilitate este incomplet si exista multiple necorelari si contradictii, 
lipsa documente de proprietate, Carte Funciara din care reiese ca terenul este grevat de sarcini si nu exista acordul bancii pentru edificare proiect si adresa ca este cu plata la zi la rata 
creditelor la EUROM BANK SA SUC TG. MURES si BANK LEUMI ROMANIA SA SUC. TG. MURES   Proiectul este neeligibil nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG3Beneficiarul 
trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei, EG 16Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de 
folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani, EG17 - Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului.
Nu se  demonstreaza capacitatea de cofinantare a proiectului, extrasul cont  prezentat are doi titulari, Studiul de Fezabilitate este incomplet si exista multiple necorelari si contradictii, 
lipsa documente de proprietate, Carte Funciara din care reiese ca terenul este grevat de sarcini si nu exista acordul bancii pentru edificare proiect si adresa ca este cu plata la zi la rata 
creditelor la EUROM BANK SA SUC TG. MURES si BANK LEUMI ROMANIA SA SUC. TG. MURES   Sa-a bifat NU la punctul 1.2 deoarece la Doc. 1 SF este incomplet (incomplet 
subcapitol 2.6, 3.8, 7.2, lipsa devize pe obiect, s-a prevazut cheltuieli pentru consultanta desi la capitol 2.2 la elaborator este trecut solictantul care este persoana fizica, exista spatii 
neeligibile - camera personal si birou - trecute la rubrica cheltuieli eligibile, lipsa venituri din activitatea agricola in Anexele C), Doc 2 Certificat urbanism nu este in concordanta cu 
documentele de proprietate prezentate in cererea de finatare si doc. 4.2 Document care atesta dreptul de proprietate,lipsa document(e) proprietate, nu s-a  prezentat decat un extras C
care nu e in concordanta cu Certificat urbanism, este grevat de sarcini si nu are acordul bancii pentru edificare proiect si adeverinta ca este cu plata la zi pentru creditele contractate  S
a bifat NU la punctul 1.2 deoarece la Doc. 1 SF este incomplet (incomplet subcapitol 2.6, 3.8, 7.2, lipsa devize pe obiect, s-a prevazut cheltuieli pentru consultanta desi la capitol 2.2 la 
elaborator este trecut solictantul care este persoana fizica, exista spatii neeligibile - camera personal si birou - trecute la rubrica cheltuieli eligibile, lipsa venituri din activitatea agricola in 
Anexele C), Doc 2 Certificat urbanism nu este in concordanta cu documentele de proprietate prezentate in cererea de finatare si doc. 4.2 Document care atesta dreptul de 
proprietate,lipsa document(e) proprietate, nu s-a  prezentat decat un extras CF care nu e in concordanta cu Certificat urbanism, este grevat de sarcini si nu are acordul bancii pentru 
edificare proiect si adeverinta ca este cu plata la zi pentru creditele contractate 
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251 313 M 01 12 7 28 00036 2012 5 16

CONSTRUIRE,  AMENAJARE SI 
DOTARE PENSIUNE 

AGROTURISTICA MISTRETUL 
VESEL, COMUNA SASCHIZ, JUD. 

MURES

JUBIRCU MARIA MURES
Comuna/Oras 
SASCHIZ Sat 

SASCHIZ
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 29.943.452

1.7, 1.8 - nu este cazul  1. Criteriul de Eligibilitate EG13 „Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu 
activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare profesională absolvite - cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea 
ultimei plăţi”

Conform Ghidului Solicitantului, pentru îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate, în cazul în care responsabilul legal de proiect nu deține aptitudini manageriale/de marketing sau în acord 
cu activitatea propusă prin proiect, se va atașa declarația pe proprie răspundere  care să menționeze că beneficiarul proiectului/reprezentantul legal va urma un curs de pregătire 
profesională până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăți.

La Cererea de Finanțare a fost atașată o Adeverință emisă de Centrul de Instruire în Agricultură, prin care se specifică faptul că Dna JUBÎRCU MARIA a depus dosarul în vederea 
înscrierii la cursul de calificare ”Administrator pensiune turistică”, curs ce urmează a fi organizat în localitatea Saschiz, Jud. Mureș. Întrucât nu se specifică perioada în care se va 
desfășura cursul și nu există angajamentul că acest curs va fi realizat până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăți, nu sunt respectate condițiile pentru îndeplinirea Criteriului de 
Eligibilitate EG13. 

2.Criteriul de Eligibilitate EG17 - „Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului”

Conform Ghidului Solicitantului și procedurii de evaluare, solicitantul trebuie să atașeze Cererii de Finanțare documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare:

a.„extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de
data depunerii, 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;

b.extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de
data depunerii în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a 
acordat-o;

c.extras de cont bancar şi formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data 
închiderii licitaţiei de proiecte;

d.extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii Cererii de Finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit c
valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;

e.scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii”. 

La Cererea de Finanțare au fost  atașate ca și documente ce atestă capacitatea și sursa de cofinanțare:
- Extras de cont – în valoare de 10.010 lei (2.261 euro) – în condițiile în care cofinanțarea privată a proiectului este în valoare de 17.647 euro;
- „Contract de finanțare colaterală a proiectului de investiție” între JUBIRCU MARIA și S.C. CASA AGRO-INDUSTRIALA S.R.L., prin care S.C. CASA AGRO-INDUSTRIALA S.R.L. se 
angajează că va finanța investiția cu valoarea aferentă cofinanțării - 17.647 euro, prin depunearea în contul beneficiarului (JUBIRCU MARIA) a sumei de „1.500 euro lunar sau cumulat 
pe mai multe luni în dependență cu necesitățile de cofinanțare a proiectului”, fără a se percepe dobândă la returnarea sumei menționate.

Având în vedere că suma aferentă extrasului de cont nu acoperă valoarea cofinanțării, iar documentul „Contract de finanțare colaterală a proiectului de investiție” nu se regăsește în list
documentelor care dovedesc capacitatea și sursa de finanțare prezentate în Ghidul Solicitantului, nu se face dovada capacității de cofinanțare a investiției. 

  Având în vedere neeligibilitatea investiției, nu s-au completat Bugetul Indicativ și Planul Financiar  NEELIGIBILITATEA investiției este determinată de neîndeplinirea:
-3.1 .  – „Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în Studiul de 
fezabilitate/ Memoriul justificativ?”

-Criteriul de Eligibilitate EG13 „Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect 
(experienţă/cursuri de formare profesională absolvite - cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi”

252 313 M 01 12 7 28 00035 2012 5 16

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
LOCUINTA IN PENSIUNE 

AGROTURISTICA, EXTINDERE 
CONSTRUCTIE EXISTENTA

II DALMASSO 
MARIA ANCA MURES

Comuna/Oras 
SASCHIZ Sat 

SASCHIZ
- - - - - - - - - - - 117.646 0 100.000 0 17.646 30.043.452

proiectul nu este eligibil deoarece nu se demostreaza dreptul de proprietate asupra casei care face obiectul proiectului, respectiv transformarea acesteia intr-o agropensiune turistica.
In consecinta, s-a bifat NU la criteriul de eligibilitatea EG 16 deoarece, solicitantul, conform documentelor prezentate in Cererea de Finantare respectiv Contract de vanzare cumparare 
cu Incheiere de Autentificare nr. 2090/2006 din 06.12.2006 si extras CF 52014 din 13.03.2012 nu este proprietar pe casa pe care doreste sa o transforme in agropensiune ci doar pe 
teren.
Casa este proprietatea sotului DALMASSO CHARLES HENRI VINCENT LAURENT in cota de 1/1 parte, iar CALUGAR MARIA ANCA (respectiv  DALMASSO MARIA ANCA conform 
Certificat de casatorie seria CE nr. 555820 din 21.08.2010)este proprietara pe teren in cota de 1/1 parte, aceste bunuri, terenul respectiv casa au fost dobandite inainte de casatorie, 
deci solicitantul nu este proprietar decat pe teren nu si pe casa.
Declaratia sotului cetatean francez prin care isi da acordul si consimte ca II DALMASSO MARIA ANCA sa schimbe destinatia din locuinta in pensiune agroturistica si sa extinda 
constructia existenta pe teren, nu poate fi luata in considerare, cei doi soti nu sunt copropietari pe casa, deci dreptul de proprietate  al solicitantului nu este demonstrat.
  S-a bifat NU la criteriul de eligibilitatea EG 16 deoarece, solicitantul, conform documentelor prezentate in Cererea de Finantare respectiv Contract de vanzare cumparare cu Incheiere 
de Autentificare nr. 2090/2006 din 06.12.2006 si extras CF 52014 din 13.03.2012 nu este proprietar pe casa pe care doreste sa o transforme in agropensiune ci doar pe teren.
Casa este proprietatea sotului DALMASSO CHARLES HENRI VINCENT LAURENT in cota de 1/1 parte iar CALUGAR MARIA ANCA (respectiv  DALMASSO MARIA ANCA conform 
Certificat de casatorie seria CE nr. 555820 din 21.08.2010)este proprietara pe teren in cota de 1/1 parte, aceste bunuri, terenul respectiv casa au fost dobandite inainte de casatorie, 
deci solicitantul nu este proprietar decat pe teren nu si pe casa.
Declaratia sotului cetatean francez prin care isi da acordul si consimte ca II DALMASSO MARIA ANCA sa schimbe destinatia din locuinta in pensiune agroturistica si sa extinda 
constructia existenta pe teren, nu poate fi luata in considerare, cei doi soti nu sunt copropietari pe casa, deci dreptul de proprietate al al solicitantului nu este demonstrat.

253 313 M 01 12 1 29 00001 2012 5 4
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA P+1E, PRIN 
PROGRAM F.E.A.D.R

MOTFAI ANISOARA NEAMT
Comuna/Oras 

VANATORI-NEAMT 
Sat NEMTISOR

- - - - - - - - - - - 116.549 0 99.066 0 17.483 30.142.518

Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita faptului ca datele si informatiile cuprinse in anexele tehnice 
si administrative ale proiectului nu corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus.  Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile 
pentru a fi declarata eligibila datorita faptului ca datele si informatiile cuprinse in anexele tehnice si administrative ale proiectului nu corespund cu elementele existente pe amplasamentul 
propus. 

254 313 M 01 12 1 29 00002 2012 5 4 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA FILIP ANDREEA NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI
- - - - - - - - - - - 116.549 0 99.066 0 17.483 30.241.584

Proiectul este neeligibil la vizita pe teren. Astfel in Fisa E3.8 se precizeaza ca cele observate in cursul verificarii pe teren nu corespund cu datele prezentate in Cerera de Finantare, iar 
in Fisa E4.1 se mentioneaza ca Cererea de Finantare nu indeplineste conditiile din punct de vedere al verificarii pe teren.   Proiectul este neeligibil la vizita pe teren. Astfel in Fisa E3.8
precizeaza ca cele observate in cursul verificarii pe teren nu corespund cu datele prezentate in Cerera de Finantare, iar in Fisa E4.1 se mentioneaza ca Cererea de Finantare nu 
indeplineste conditiile din punct de vedere al verificarii pe teren.  

255 313 M 01 12 1 29 00005 2012 5 11
„SCHIMBARE DESTINATIE DIN 

LOCUINTA IN PENSIUNE 
AGROTURISTICA DS+P+1E+M”

TEPES-BOBESCU 
ANAMARIA NEAMT

Comuna/Oras 
BICAZU ARDELEAN 

Sat BICAZU 
ARDELEAN

- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 30.341.584

1. In Dosarul Cererii de finantare solicitantul prezinta Certificat de urbanism nr. 34/03.11.2011 pentru schimbarea destinatiei locintei D+P+E+M in pensiune agroturistica D+P+E+M 
precum si Autorizatia de construire nr.20/08.07.2009 pentru locuinta parter si un etaj dar fara a atasa si Proces verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor.
2. In formularul E4.1 Raportul asupra verificarii pe teren nr.492/12.09.2012 se consemneaza faptul ca nu au fost solicitate informatii suplimentare dar solicitantul a prezentat o serie de 
documente dupa cum urmeaza:
- Procura pentru imputernicirea in vederea reprezentarii intereselor autentificata cu nr.982/24.08.2012;
- Extras de carte funciara pentru informare nr.8699/29.08.2012;
- Certificat de urbanism nr.12/27.08.2012, in scopul intrarii in legalitate(extindere locuinta si schimbare regim de inaltime de la parter si etaj la demisol+parter+etaj+mansarda);
- Autorizatie de construire/desfiintare nr. 8/27.08.2012 pentru intrare in legalitate(extindere locuinta si schimbare regim de inaltime de la parter si etaj la demisol+parter+etaj+mansarda);
- Proces verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor nr.6355/27.08.2012.
3. Din fotografiile atasate la  E3.8 Fisa de verificare pe teren din, data de 11.09.2012, se observa ca inestitia(locuinta) nu este finalizata - finisajele interioare nu sunt finalizate.
4. Expertiza tehnica nr. 512/2012 la capitolul 9 Concluzii si recomnadari, pag. 76, nu concluzioneaza in mod explicit faptul ca imobilului expertizat i se poate schimba destinatia in 
pensiune agroturistica.
Aceasta concluzie apare pe referatul verificatorului de proiect care este aceiasi persoana cu autorul expertizei. Expertiza este intocmita de expert MLPAT - MIHAI C. CONSTANTIN iar 
verificarea este efectuata de acelasi expet(autorul expertizei).
In conformitate cu procedurile in vigoare documentele care nu sunt solicitate nu se iau in consideatie la luare deciziilor privind eligibilitatea.  Avind in vedere observatiile din sectiunea 1. 
Verificarea eligibilitatii solicitantului, pct. 1.2, proiectul este neeligibil. 

256 313 M 01 12 1 29 00026 2012 5 15

DESFIINTARE CONSTRUCTII 
EXISTENTE SI INFIINTARE 

COMPLEX TURISTIC IN SAT 
BRATES, COMUNA TARCAU, JUDET 

NEAMT

S.C. ELLA BEAUTY 
S.R.L. NEAMT

Comuna/Oras 
TARCAU Sat 

BRATES
- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 30.541.584

Pe langa existenta elementelor de suspiciune de fractionare artificiala a investitiei, si neindeplinirea criteriului de eligiblitate EG14”Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele, acordu
necesare investitiei respective”. 
“-avizul emis de DSVSA nu adevereste conformitatea cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor. In cazul cererii depuse de SC ELLA 
BEAUTY SRL, care prin proiectul depus propune contruirea unui restaurant, se solicita notificare din partea DSVSA, care sa mentioneze ca proiectul propus este in conformitate cu 
normele sanitar-veterinare. In cadrul adresei 10950/07.05.2012 emisa de DSVSA Neamt se specifica faptul ca documentatia depusa de SC ELLA BEAUTY SRL  nu face obiectul 
notificarii/autorizarii/inregistrarii. Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligiblitate documentul emis de DSVSA trebuie sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoar
aceasta verificare realizandu-se si pentru codul CAEN 5610-Restaurante.”
  Solicitantul a atasat oferte de pret pentru echipamente, utilaje, bunuri-dotari prevazute a fi achizitionate, precum si pentru serviciile de proiectare si consultanta.  
Solicitantul SC ELLA BEAUTY SRL nu indeplineste punctul 6 din Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1-“Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plati (sprijin)si a obtine astfel un avantaj care contravine masurii?”, intrucat s-au sesizat elemente comune in proiectul depus de SC ELLA BEAUTY SRL si cel depus CARLAN ALINA:
1.Dl Dan Carlan se regaseste in cadrul proiectelor SC ELLA BEAUTY SRL si CARLAN ALINA GABRIELA in calitate de vanzator/donator pentru terenurile  propuse investitiilor FEADR ;
2.Investitiile beneficiarilor SC ELLA BEAUTY SRL si CARLAN ALINA GABRIELA sunt invecinate conform documentelor depuse in cadrul proiectului: Contract de vanzare-cumparare cu 
incheiere de autentificare nr 549/11.04.2012  si Contract de  donatie cu incheiere de autentificare nr 550/11.04.2012;
3.Investitiile sunt create in acelasi loc sau in acelasi timp: 
  -Data inregistrarii conformitatii pentru toate proiectele: 15/05/2012
-Amplasarea este aceeasi: sat Brates, com Tarcau
 4.Activitatile propuse prin proiectele SC ELLA BEAUTY SRL si CARLAN ALINA GABRIELA ar putea fi complementare vizand o extindere activitatilor pensiunii  si a numarului locurilor 
de cazare( Actiuni proiect 1:complex turistic cu o capacitate de 15 camere;spatiu recreativ:  restaurant tip pensiune; loc de relaxare ; baza de agrement:- jacuzzi, sauna si piscina;Actiu
proiect 2: Baza de agrement si activitati recreationale: teren de fotbal/handbal/tenis/patinoar;piscina acoperita, doua piste de bowling, vestiare, dusuri si receptie clienti, zona de relaxare 
si asteptare).
5.Valoarea eligibila a proiectelor :
SC ELLA BEAUTY SRL   : 400.000E, CARLAN ALINA GABRIELA: 235.000E.

Page 58 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

257 313 M 01 12 1 29 00011 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN SATUL 

OGLINZI, COMUNA RAUCESTI, 
JUDETUL NEAMT PRIN FONDURI 

FEADR

CRISTESCU 
LENUTA NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI
- - - - - - - - - - - 117.551 0 99.918 0 17.633 30.641.502

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii

Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520
  Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita faptului ca la vizita pe teren din data de 22.06.2012, 
expertii  O.J.P.D.R.P. Neamt au indentificat o suprafata de teren agricol de 1,3050 Ha inregistrata in Registrul Agricol al comunei Raucesti, utilizata in activitatea de agroturism, dar care 
nu a fost inregistrata de solicitant la APIA conform print screenului atasat de expertii O.J. Neamt la dosarul administrativ al proiectului. 

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2: La cererea de finantare nu s-a atasat doc.18 - Document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care sa reiasa 
inscrierea in registrul fermelor, pentru exploatatii egale sau mai mari de 1 hectar;
  Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita faptului ca la vizita pe teren din data de 22.06.2012, 
expertii  O.J.P.D.R.P. Neamt au indentificat o suprafata de teren agricol de 1,3050 Ha inregistrata in Registrul Agricol al comunei Raucesti, utilizata in activitatea de agroturism, dar care 
nu a fost inregistrata de solicitant la APIA conform print screenului atasat de expertii O.J. Neamt la dosarul administrativ al proiectului. 

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2: La cererea de finantare nu s-a atasat doc.18 - Document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care sa reiasa 
inscrierea in registrul fermelor, pentru exploatatii egale sau mai mari de 1 hectar;

258 313 M 01 12 1 29 00023 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN SAT BRATES, 

COMUNA TARCAU, JUDETUL 
NEAMT

POPA GABRIELA NEAMT
Comuna/Oras 
TARCAU Sat 

BRATES
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 30.741.502

Solicitantul a prezentat cate o oferta pentru serviciile de consultanta si proiectare, respectiv dotari centrala termica, camere, living, bucatarie, covor traditional si alte dotari.  ACELEASI  
OBSEVATII CA LA EXPERTUL 1.  Proiectul a fost declarat neeligibil ca urmare a vizitei in teren.  PROIECTUL A FOST DECLARAT NEELIGIBIL IN URMA VIZITEI IN TEREN.       La 
vizita in teren s-au constatat neconcordante intre situatia existenta in teren si descrierea din cererea de finantare(studiul de fezabilitate, care constau in urmatoarele : 
  1.Conform certificatului de urbanism suprafata de teren aferenta lucrarilor de constructie a pensiunii agroturistice este de 1196mp,formata din suprafata de 841mp cu numarul 
cadastral provizoriu 50409 si suprafata de 355mp cu numarul cadastral provizoriu 50413.Pentru aceste suprafete nu s-a depus un act de alipire din care sa reiasa o suprafata 
compacta de minim 1000mp.Mai mult, din planul de situatie prezentat in cererea de finantare si documentatiile cadastrale depuse la proiect s-a constatat ca exista neconcordante intre 
vecinii mentionati in documentatiile mentionate anterior si cei din teren(realitate).Aceasta situatie s-a remediat in urma vizitei in teren beneficiarul depunand documente rectificative in 
sensul corectarii vecinatatilor.
  2.Pe suprafata de teren de 1762mp teren care face obiectul investitiei, avand numarul cadastral provizoriu 50417, conform CVC cu incheierea de autentificare nr.546/11.04.2012, 
suprafata formata din 369mp curti-constructii, plus 1393mp fanete, exista o casa de locuit (89mp, construita din chirpici, pe fundatie de beton, acoperita cu placi de azbociment) si o 
anexa din lemn, acoperita cu dranita,in suprafata de 96mp.In studiul de fezabilitate se precizeaza ca "aceste constructii se vor mentine, fiinD parte integranta a gospodariei, impreuna cu 
pensiunea agroturistica propusa". In realitate, la vizita in teren s-a constatat ca aceste constructii nu exista, in realitate existand pe teren o casa de locuit, nou construita, iar anexa este 
tot o constructie noua, din lemn, utilizata pentru adapostirea animalelor si furajelor, in totala neconcordanta cu actul de vanzare cumparare si descrierea din studiul de fezabilitate.La data 
vizitei in teren, pe aceasta suprafata se incepuse constructia unor adaposturi pentru animale.
   A se vedea fisa E 3.8 de verificare in teren si E 4.1-raportul asupra verificarii pe teren.
   Ca urmare, s-a constatat ca cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii in teren, conditiile pentru a fi declarata eligibila.  ACELEASI OBSERVATII CA LA 
EXPERTUL 1.  EG9, EG10:  Proiectul nu respecta prevederile Avizului privind respectarea criteriului de incadrare in specificul local eliberat de O.A.R. Filiala Bacau-Neamt, in sensul ca 
aria minima a parcelei pe care urmeaza a fi construita agropensiunea, nu este de minim 1000mp.Solicitanta nu detine un act de alipire pentru suprafetele de teren cumparate in vederea 
realizarii investitiei(conform Certificatului de urbanism suprafata de teren aferenta lucrarilor de constructie a pensiunii agroturistice este de 1196mp,formata din suprafata de 841mp cu 
numarul cadastral provizoriu 50409 si suprafata de 355mp cu numarul cadastral provizoriu 50413.Pentru aceste suprafete nu s-a depus un act de alipire din care sa reiasa o suprafata 
compacta de minim 1000mp).  aCELEASI OBSERVATII CA LA EXPERTUL 1. 

259 313 M 01 12 1 29 00021 2012 5 15
                                

PENSIUNE AGROTURISTICA 
"OANA"

PASALAU OANA- 
DANIELA NEAMT

Comuna/Oras 
VANATORI-NEAMT 

Sat LUNCA
- - - - - - - - - - - 115.646 0 98.299 0 17.347 30.839.801

Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita urmatoarelor motive:
La vizita pe teren din data de 19.06.2012s-a constatat ca nu exista suprafetele de legume cultivate conform Registrului Agricol, adeverinta nr.2104 din 14.05.2012 emisa de Primaria 
Comunei Vinatori-Neamt si S.F. Nu exista culturile de legume care sunt prezentate in Studiul de Fezabilitate- cartofi, ceapa, morcovul, dovlecei, rosii, ardei si nici arbustii fructiferi -mur, 
zmeur, agrise, coacaze (S.F.pct.1.3). In registrul agricol exista cate 1 ar cultivat cu cartofi, varza alba, salata, tomate, in adeverinta emisa de Primaria Comunei Vinatori-Neamt in data 
de 14.05.2012 pe terenul arabil de 16.79 ari este cultivat cu 1.5 ari cartof, 1 ar varza alba, 1 ar salata, 1.3 ari ceapa, 1.2 pomi fructiferi, iar la vizita pe teren, asa cum se poate observa 
din fotografii,pe terenul arat de cateva zile, au fost plantate cateva rasaduri si cativa pomi fructiferi care deja erau ofiliti. Exista neconcordante intre suprafetele cultivate si culturile 
prezentate in registrul agricol si adeverinta de la primarie, S.F. si situatia din teren.  Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi 
declarata eligibila datorita urmatoarelor motive:
La vizita pe teren din data de 19.06.2012s-a constatat ca nu exista suprafetele de legume cultivate conform Registrului Agricol, adeverinta nr.2104 din 14.05.2012 emisa de Primaria 
Comunei Vinatori-Neamt si S.F. Nu exista culturile de legume care sunt prezentate in Studiul de Fezabilitate- cartofi, ceapa, morcovul, dovlecei, rosii, ardei si nici arbustii fructiferi -mur, 
zmeur, agrise, coacaze (S.F.pct.1.3). In registrul agricol exista cate 1 ar cultivat cu cartofi, varza alba, salata, tomate, in adeverinta emisa de Primaria Comunei Vinatori-Neamt in data 
de 14.05.2012 pe terenul arabil de 16.79 ari este cultivat cu 1.5 ari cartof, 1 ar varza alba, 1 ar salata, 1.3 ari ceapa, 1.2 pomi fructiferi, iar la vizita pe teren, asa cum se poate observa 
din fotografii,pe terenul arat de cateva zile, au fost plantate cateva rasaduri si cativa pomi fructiferi care deja erau ofiliti. Exista neconcordante intre suprafetele cultivate si culturile 
prezentate in registrul agricol si adeverinta de la primarie, S.F. si situatia din teren. 

260 313 M 01 12 1 29 00022 2012 5 15

CONSTRUIRE AGROPENSIUNE, 
IMPREJMUIRE TEREN SI 

REALIZARE UTILITATI PRIN 
PROGRAM FEADR, SAT NEGRESTI, 

COMUNA NEGRESTI, JUDETUL 
NEAMT

MORAR GEORGETA NEAMT
Comuna/Oras 

NEGRESTI Sat 
NEGRESTI

- - - - - - - - - - - 117.595 0 99.955 0 17.640 30.939.756

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii

Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520
  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2: In conformitate cu precizarile expertilor O.J.P.D.R.P. Neamt, consemnate in fisa specifica de verificare pe teren E3.8 si E4.1- Raportul 
asupra verificarii pe teren, conditiile existente pe teren nu sunt in concordanta cu descrierile din Studiul de Fezabilitate si documentele obligatorii anexate cererii de finantare. Astfel, 
expertii O.J. Neamt au constatat ca pasarile si culturile descrise in Studiul de Fezabilitate si inregistrate in Registrul Agricol al comunei Negresti nu corespund cu cele existente la 
momentul vizitei in teren din data de 11.07.2012.  Dintr-un total de 100 pasari inscrise in Registrul Agricol al comunei Negresti, au fost identificate doar 75 de gaini, in timp ce culturile de 
varza, ardei, castraveti, radacinoase, mazare si fasole pastai, inregistrate ca si suprafete cultivate in Registrul Agricol, lipseau in totalitate.
Mai mult in Studiul de Fezabilate solicitantul mentioneaza ca turistii vor avea posibilitatea sa-si prepare singuri in bucataria agropensiunii diverse produse zaharoase (din cirese, coaca
si afine), insa acesti pomi fructiferi/arbusti nu sunt inregistrati in Registrul Agricol si nici nu existau plantati in teren la momentul vizitei expertilor O.J.P.D.R.P. Neamt.

Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG1 ,EG 11,EG16 (doc. 1, 3.2, 4.2) - Exista neconcordante intre mentiunile din studiul de fezabilitate, certificatul de urbanism si documentele de proprietate, referitoare la terenul pe 
care se va amplasa investitia. Locul de amplasare al proiectului mentionat in Cererea de Finantare - punctul A5, Studiul de fezabilitate si Certificatul de urbanism nu corespunde cu 
locatia cuprinsa in contractul de vanzare cumparare. In contractul de vanzare cumparare, autentificat cu nr. 818 din data de 04.04.2007, suprafata de 3.600 m.p. teren, pe care se va 
edifica agropensiunea propusa prin proiect, apare situata in extravilanul satului Poiana, com. Negresti, jud. Neamt, in timp ce in Certificatul de Urbanism nr.8 din 18.04.2012, la regimul 
juridic se mentioneaza ca terenul este situat in intravilanul satului Negresti,com. Negresti;

  Pct.4.4- Pentru bunuri s-au prezentat oferte conforme si extrase BD SAPARD
Pct.4.5- Pentru lucrari s-au prezentat 3 oferte conforme  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2: In conformitate cu precizarile expertilor O.J.P.D.R.P. Neamt, consemnate in fisa 
specifica de verificare pe teren E3.8 si E4.1- Raportul asupra verificarii pe teren, conditiile existente pe teren nu sunt in concordanta cu descrierile din Studiul de Fezabilitate si 
documentele obligatorii anexate cererii de finantare. Astfel, expertii O.J. Neamt au constatat ca pasarile si culturile descrise in Studiul de Fezabilitate si inregistrate in Registrul Agricol al 
comunei Negresti nu corespund cu cele existente la momentul vizitei in teren din data de 11.07.2012.  Dintr-un total de 100 pasari inscrise in Registrul Agricol al comunei Negresti, au 
fost identificate doar 75 de gaini, in timp ce culturile de varza, ardei, castraveti, radacinoase, mazare si fasole pastai, inregistrate ca si suprafete cultivate in Registrul Agricol, lipseau in 
totalitate.
Mai mult in Studiul de Fezabilate solicitantul mentioneaza ca turistii vor avea posibilitatea sa-si prepare singuri in bucataria agropensiunii diverse produse zaharoase (din cirese, coaca
si afine), insa acesti pomi fructiferi/arbusti nu sunt inregistrati in Registrul Agricol si nici nu existau plantati in teren la momentul vizitei expertilor O.J.P.D.R.P. Neamt.

Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG1 ,EG 11,EG16 (doc. 1, 3.2, 4.2) - Exista neconcordante intre mentiunile din studiul de fezabilitate, certificatul de urbanism si documentele de proprietate, referitoare la terenul pe 
care se va amplasa investitia. Locul de amplasare al proiectului mentionat in Cererea de Finantare - punctul A5, Studiul de fezabilitate si Certificatul de urbanism nu corespunde cu 
locatia cuprinsa in contractul de vanzare cumparare. In contractul de vanzare cumparare, autentificat cu nr. 818 din data de 04.04.2007, suprafata de 3.600 m.p. teren, pe care se va 
edifica agropensiunea propusa prin proiect, apare situata in extravilanul satului Poiana, com. Negresti, jud. Neamt, in timp ce in Certificatul de Urbanism nr.8 din 18.04.2012, la regimul 
juridic se mentioneaza ca terenul este situat in intravilanul satului Negresti,com. Negresti;

261 313 M 01 12 1 29 00050 2012 5 16

             CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN SATUL VADURI, 

COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, 
JUDETUL NEAMT

ȘTEFAN EMIL NEAMT
Comuna/Oras 

ALEXANDRU CEL 
BUN Sat VADURI

- - - - - - - - - - - 115.044 0 97.787 0 17.257 31.037.543

Conform Notei de analiză preliminară intocmita de expertii CRPDRP Iasi  nr. 796/24.01.2013 si  înregistrată Ia APDRP cu nr.2925/01.02.2013 privind posibilitatea crearii conditiilor 
artificiale cat si raspunsul  APDRP transmis in data de 18.02.2013, s-a constatat crearea unor conditii artificiale pentru obtinerea de plati si avantaje care sa contravina obiectivelor 
masurii M313.
S-au constatat  elemente comune  intre beneficiar- Stefan Emil,Coroama Codrin Constantin si Dimofte Alexandru  
1.Localizarea proiectelor – cele 3 proiecte sunt amplasate in sat Vaduri, com. Alexandru cel Bun,jud. Neamt;
2.Acelasi detinator initial de teren - Coroama Cristian Constantin;  
3.Toate investitiile sunt invecinate ;
4. Cele 2 investitii de pe componenta „a„ sunt identice - Pensiune agroturistica  cu 4 camere si o camera pentru administrator ;
5. Toate proiectele au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta;
6.Eliberarea Certicatelor de Urbanism s-a facut in data  de 05.05.2012;
7.Corama Codrin Constantin cumpara de la Coroama Cristian Constantin, in data de 14.03.2012, suprafata de 5.085 mp, iar in data de 27.04.2012 face un act de lotizare,suprafata fiind 
impartita in 5 loturi, din care: un lot il vinde lui Dimofte Alexandru si unul lui  Stefan Emil. Ambele contracte de vanzare -cumparare sunt incheiate in data de 27.04.2012;
8.In extrasul de cont anexat de Stefan Emil la cererea de finantare, apare ca imputernicit Coroama Cristian Constantin; 
9.Stefan Emil si Dimofte Alexandru si-au schimbat domiciliul  in aceeasi zi, in data de 05.05.2012;

Pe langa aceste  aspecte, s-a mai  constatat ca beneficiarul nu indeplineste nici  criteriul general de eligibilitate EG 14 deoarece  in adresa emisa de DSVSA  se mentioneaza ca:„in 
urma verificarii documentatiei prezentate,proiectul nu face obiectul notificarii/notificarii pentru siguranta alimentelor,autorizarii/inregistrarii.Luand in considerare aceasta mentiune,reiese  
faptul ca investitia nu a fost supusa  verificarilor DSVSA prin prisma asigurarii partiale a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, asa cum prevede definitia  
agropensiunii.Pentru  indeplinirea acestei conditii,in Adresa emisa de DSVSA ar fi trebuit sa se mentioneze  ca proiectul  propus spre finantare este in conformitate cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta  alimentelor. 

262 313 M 01 12 1 29 00069 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN SATUL VADURI, 

COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, 
JUDETUL NEAMT

DIMOFTE 
ALEXANDRU NEAMT

Comuna/Oras 
ALEXANDRU CEL 
BUN Sat VADURI

- - - - - - - - - - - 117.749 0 100.000 0 17.749 31.137.543

Solicitantul  a  prezentat  oferte  pentru  utilaje  cu  montaj  si  obiecte  traditionale.  Solicitantul  a  prezentat  oferte  pentru  utilaje  cu  montaj  si  obiecte  traditionale.  
Conform manualului de procedura a verificarii criteriilor de eligibilitate masura 313,a Notei de analiză preliminară intocmita de expertii CRPDRP Iasi  nr. 796/24.01.2013 si  înregistrată 
Ia APDRP cu nr.2925/01.02.2013 privind posibilitatea crearii conditiilor artificiale cat si raspunsul  APDRP transmis  la CR in data de 18.02.2013, s-a constatat creare unor conditii 
artificiale pentru obtinerea de plati si avantaje care sa contravina obiectivelor masurii M313.
S-au constatat  elemente comune  intre beneficiar- Dimofte Alexandru,Coroama Codrin Constantin  si Stefan Emil  1.Localizarea proiectelor – cele 3 proiecte sunt amplasate in sat 
Vaduri, com. Alexandru cel Bun,jud. Neamt;
2.Acelasi detinator initial de teren - Coroama Cristian Constantin;  
3.Toate investitiile sunt invecinate ;
4. Cele 2 investitii de pe componenta „a„ sunt identice - Pensiune agroturistica  cu 4 camere si o camera pentru administrator ;
5. Toate proiectele au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta;
6.Eliberarea Certicatelor de Urbanism s-a facut in data  de 05.05.2012;
7.Corama Codrin Constantin cumpara de la Coroama Cristian Constantin, in data de 14.03.2012, suprafata de 5.085 mp, iar in data de 27.04.2012 face un act de lotizare,suprafata fiind 
impartita in 5 loturi, din care: un lot il vinde lui Dimofte Alexandru si unul lui  Stefan Emil. Ambele contracte de vanzare -cumparare sunt incheiate in data de 27.04.2012;
8.In extrasul de cont anexat de Stefan Emil la cererea de finantare, apare ca imputernicit Coroama Cristian Constantin; 
9.Stefan Emil si Dimofte Alexandru si-au schimbat domiciliul  in aceeasi zi, in data de 05.05.2012;
Pe langa  aspectele mentionate anterior s-a  constatat ca beneficiarul nu indeplineste  criteriul general de eligibilitate EG 14 deoarece  in adresa emisa de DSVSA  se mentioneaza 
ca:„in urma verificarii documentatiei prezentate,proiectul nu face obiectul notificarii/notificarii pentru siguranta alimentelor,autorizarii/inregistrarii.Luand in considerare aceasta 
mentiune,reiese  faptul ca investitia nu a fost supusa  verificarilor DSVSA prin prisma asigurarii partiale a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, asa cum prevede definitia  
agropensiunii.Pentru  indeplinirea acestei conditii,in Adresa emisa de DSVSA ar fi trebuit sa se mentioneze  ca proiectul  propus spre finantare este in conformitate cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta  alimentelor.
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263 313 M 01 12 1 29 00032 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

GHIUZAN SIMONA-
MARIA NEAMT

Comuna/Oras 
DULCESTI Sat 

DULCESTI
- - - - - - - - - - - 117.600 0 99.960 0 17.640 31.237.503

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii

Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520, 9329;
  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2: In baza raportului asupra verificarii pe teren E4.1 si din analiza si verificarea documentelor anexate Cererii de Finantare nu se confirma 
faptul ca beneficiarul/membrul gospodăriei agricole Ghiuzan Simona desfăşoara o activitate agricolă în momentul aplicării;

Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita urmatoarelor motive:

La momentul vizitei in teren din data de 30.08.2012 , expertii verificatori din cadrul S.V.C.F. – O.J.P.D.R.P. Neamt  au constatat ca structura culturilor descrisa in studiul de fezabilitate si 
inregistrata in registrul agricol nu corespunde cu cea existenta in teren. In teren au fost gasiti aproximativ 200 m.p. cultivati cu porumb (fata de 1913 m.p. prezentati in Registrul Agricol 
atasat dosarului Cererii de Finantare) si pomi fructiferi (nementionati in Studiul de Fezabilitate si in Registrul Agricol atasat dosarului CF). In S.F. si in copia din Registrul Agricol 
prezentata la vizita in teren sunt specificate culturi precum ceapa, morcov, patrunjel, usturoi, varza, tomate, castraveti, ardei, fasole pastai, culturi ce nu au fost gasite in teren la 
momentul vizitei. Categoria de folosinta a terenului conform contractului de vanzare-cumparare nr. 629/21.04.2011 si a certificatului de urbanism nr. 18/19.07.2011 este curti constructii, 
iar in Registrul Agricol si in adeverinta nr. 1631/02.05.2012 eliberata de Primaria Dulcesti acesta este arabil. In copia din Registrul Agricol, prezentata la vizita in teren, suprafetele de 
teren sunt diferite de cele din adeverinta nr. 1631/02.05.2012 eliberata de Primaria Dulcesti si din SF, fiind inscrise alte date, respectiv 600 mp legume, 513 mp faneata si 1000 mp 
livada. 
Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de fezabilitate (neconcordanta informatii din S.F., Registrul Agricol, adeverinta nr. 1631/02.05.2012 
eliberata de Primaria Dulcesti si realitatea din teren).
  Pct.4.2, 4.3- Pentru servicii si bunuri s-au prezentat oferte conforme si extrase BD SAPARD cu incadrarea sumelor in limitele admise;  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2: In 
baza raportului asupra verificarii pe teren E4.1 si din analiza si verificarea documentelor anexate Cererii de Finantare nu se confirma faptul ca beneficiarul/membrul gospodăriei agricole 
Ghiuzan Simona desfăşoara o activitate agricolă în momentul aplicării;

Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita urmatoarelor motive:

La momentul vizitei in teren din data de 30.08.2012 , expertii verificatori din cadrul S.V.C.F. – O.J.P.D.R.P. Neamt  au constatat ca structura culturilor descrisa in studiul de fezabilitate si 
inregistrata in registrul agricol nu corespunde cu cea existenta in teren. In teren au fost gasiti aproximativ 200 m.p. cultivati cu porumb (fata de 1913 m.p. prezentati in Registrul Agricol 
atasat dosarului Cererii de Finantare) si pomi fructiferi (nementionati in Studiul de Fezabilitate si in Registrul Agricol atasat dosarului CF). In S.F. si in copia din Registrul Agricol 
prezentata la vizita in teren sunt specificate culturi precum ceapa, morcov, patrunjel, usturoi, varza, tomate, castraveti, ardei, fasole pastai, culturi ce nu au fost gasite in teren la 
momentul vizitei. Categoria de folosinta a terenului conform contractului de vanzare-cumparare nr. 629/21.04.2011 si a certificatului de urbanism nr. 18/19.07.2011 este curti constructii, 
iar in Registrul Agricol si in adeverinta nr. 1631/02.05.2012 eliberata de Primaria Dulcesti acesta este arabil. In copia din Registrul Agricol, prezentata la vizita in teren, suprafetele de 
teren sunt diferite de cele din adeverinta nr. 1631/02.05.2012 eliberata de Primaria Dulcesti si din SF, fiind inscrise alte date, respectiv 600 mp legume, 513 mp faneata si 1000 mp 
livada. 
Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de fezabilitate (neconcordanta informatii din S.F., Registrul Agricol, adeverinta nr. 1631/02.05.2012 
eliberata de Primaria Dulcesti si realitatea din teren).

264 313 M 01 12 1 29 00034 2012 5 16

CONSTRUIRE "PENSIUNE 
AGROTURISTICA, LOCALITATEA 
OGLINZI, COMUNA RAUCESTI, 

JUDETUL NEAMT

RUSU ALEXANDRA 
SINZIANA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

NEAMT
Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI
- - - - - - - - - - - 141.675 0 99.998 0 41.677 31.337.501

EG2 - Conform Ghidului solicitantului M313 "In cazul pensiunilor agroturistice(constructie noua, la momentul aplicarii,solicitantul va avea domiciliul in locatia/gospodaria/comuna 
respectiva,iar la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul trebuie sa domicilieze permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica".
Doc.23 din lista E - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica(fie in aceiasi 
cladire, fie in cladire independenta) - are Angajamentul(pag. 212),corect completat, dar nu are prevazute cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
In Bugetul Indicativ nu au fost mentionate cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.La solicitarea,vizind DO cheltuieli neeligibile aferente constructiei 
locatiei de domiciliu a solicitantului, transmisa prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a raspuns prin atasarea unui Contract de comodat(Nr. 1/15.03.2012), 
valabil pe o perioada de 15 ani, prin care preia in posesie si folosinta 60 mp dintr-un imobil(2camere de locuit, baie si bucatarie). 
  4.5 La fiecare Deviz pe obiect a mentionat sursa de preturi.  3. Buget indicativ (EURO) La soilicitarea prin fisa E3.4 de informatii suplimentare , beneficiarul nu a redus bugetul cu 
valoarea afernta unei parcari de 6 locuri=126mp, cheltuieli care sunt neeligibile pt pensiune agro-turistica de 3 margarete.  3. Buget indicativ (EURO) La soilicitarea prin fisa E3.4 de 
informatii suplimentare , beneficiarul nu a redus bugetul cu valoarea afernta unei parcari de 6 locuri=126mp, cheltuieli care sunt neeligibile pt pensiune agro-turistica de 3 stele.  In 
Cererea de finantare, sectiunea B1.1 sunt inscrise codurile CAEN 5520 si 9329. In Certificatul constatator ORC are inscrise codurile CAEN 5520 si 5590.
In SF nu are DO cheltuieli neeligibile pentru domiciliul solicitantului.
EG2 - Conform Ghidului solicitantului M313 "In cazul pensiunilor agroturistice(constructie noua, la momentul aplicarii,solicitantul va avea domiciliul in locatia/gospodaria/comuna 
respectiva,iar la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul trebuie sa domicilieze permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica".
Doc.23 din lista E - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica(fie in aceiasi 
cladire, fie in cladire independenta) - are Angajamentul(pag. 212),corce comletat, dar nu are prevazute cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
In Bugetul Indicativ nu au fost mentionate cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.La solicitarea,vizind DO cheltuieli neeligibile aferente constructiei 
locatiei de domiciliu a solicitantului, transmisa prin formularul E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare s-a raspuns prin atasarea unui Contract de comodat(Nr. 1/15.03.2012), 
valabil pe o perioada de 15 ani, prin care preia in posesie si folosinta 60 mp dintr-un imobil(2camere de locuit, baie si bucatarie). 
3. Buget indicativ (EURO) La soilicitarea prin fisa E3.4 de informatii suplimentare , beneficiarul nu a redus bugetul cu valoarea afernta unei parcari de 6 locuri=126mp, cheltuieli care s
neeligibile pt pensiune agro-turistica de 3 margarete.
  In Cererea de finantare, sectiunea B1.1 sunt inscrise codurile CAEN 5520 si 9329. In Certificatul constatator ORC are inscrise codurile CAEN 5520 si 5590.
In SF nu are DO cheltuieli neeligibile pentru domiciliul solicitantului.
EG2 - Conform Ghidului solicitantului M313 "In cazul pensiunilor agroturistice(constructie noua, la momentul aplicarii,solicitantul va avea domiciliul in locatia/gospodaria/comuna 
respectiva,iar la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul trebuie sa domicilieze permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica".
Doc.23 din lista E - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica(fie in aceiasi 
cladire, fie in cladire independenta) - are Angajamentul(pag. 212),corect completat, dar nu are prevazute cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
In Bugetul Indicativ nu au fost mentionate cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.La solicitarea,vizind DO cheltuieli neeligibile aferente constructiei 
locatiei de domiciliu a solicitantului, transmisa prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a raspuns prin atasarea unui Contract de comodat(Nr. 1/15.03.2012), 
valabil pe o perioada de 15 ani, prin care preia in posesie si folosinta 60 mp dintr-un imobil(2camere de locuit, baie si bucatarie). 

3. Buget indicativ (EURO) La soilicitarea prin fisa E3.4 de informatii suplimentare , beneficiarul nu a redus bugetul cu valoarea afernta unei parcari de 6 locuri=126mp, cheltuieli care s
neeligibile pt pensiune agro-turistica de 3 stele.  In Cererea de finantare, sectiunea B1.1 sunt inscrise codurile CAEN 5520 si 9329. In Certificatul constatator ORC are inscrise codurile 
CAEN 5520 si 5590.
In SF nu are DO cheltuieli neeligibile pentru domiciliul solicitantului.   EG2 - Conform Ghidului solicitantului M313 "In cazul pensiunilor agroturistice(constructie noua, la momentul 
aplicarii,solicitantul va avea domiciliul in locatia/gospodaria/comuna respectiva,iar la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul trebuie sa domicilieze permanent in locatia/gospodaria in 
care s-a infiintat pensiunea agroturistica".
Doc.23 din lista E - Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica(fie in aceiasi 
cladire, fie in cladire independenta) - are Angajamentul(pag. 212),corce comletat, dar nu are prevazute cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
In Bugetul Indicativ nu au fost mentionate cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.La solicitarea,vizind DO cheltuieli neeligibile aferente constructiei 
locatiei de domiciliu a solicitantului, transmisa prin formularul E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare s-a raspuns prin atasarea unui Contract de comodat(Nr. 1/15.03.2012), 
valabil pe o perioada de 15 ani, prin care preia in posesie si folosinta 60 mp dintr-un imobil(2camere de locuit, baie si bucatarie). 

265 313 M 01 12 1 29 00064 2012 5 16

EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI 
RECLASIFICARE PENSIUNE 

TURISTICĂ "SMĂRĂNDIŢA" - PRIN 
FONDURI FEADR

SC 2 VABIS SRL NEAMT
Comuna/Oras 

ALEXANDRU CEL 
BUN Sat VIISOARA

- - - - - - - - - - - 396.317 0 198.158 0 198.159 31.535.659

Pct 1.7 si 1.8- Nu este Cazul!  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

Unul dintre elementele de verificat in cadrul  criteriilor de eligibilitate: EG1, EG9, EG11, EG16 este certificatul de urbanism/ autorizatia de construire.
Certificatul de urbanism existent in cadrul cererii de finantare cu nr de inregistrare 178 /09/07/2008 are o valabilitate de 12 luni, perioada prelungita ulterior de la data de 12.06.2009 
pana la data de 12.06.2010.  Aceste aspecte demonstreaza faptul ca certificatul de urbanism nu este valabil, fiind un document expirat.
Autorizatia de construire cu nr 36/18.06.2010 are un termen de valabilitate de 12 luni de la data emiterii. In aceasta situatie autorizatia de construire  prezentata nu este valabila, 
reprezentand un document expirat.

In cadrul proiectului,  mai exista doua adrese, emise de beneficiar , in care informeaza  Inspectoratul de Stat in Constructii  si pe primarul Comunei Alexandru cel Bun , de faptul ca la 
data de 01.06.2011 va incepe lucrarile la investitia propusa prin proiectul FEADR, respectiv:,, Extindere, modernizare si reclasificare pensiune turistica,, Smarandita,,- prin fonduri 
FEADR,,.
Acest aspect  atrage atentia asupra urmatoarelor aspecte:
1.informatiile existente din cadrul Raportului privind stadiul fizic al lucrarilor si Raport de expertiza tehnica, specifica: 
,,In prezent lucrarile autorizate prin Autoriazatia de construire nr 36/18.06.2010 emisa de Primaria comunei Alexandru cel Bun sunt in urmatorul stadiu fizic:
• La constructia existenta nu s-au facut modificarile propuse
• La extinderea propusa, stadiul fizic este ,,la rosu,, respectiv s-a realizat infrastructura si nivelul demisolului pana la placa turnata de peste aceasta inclusiv.,,
2.De asemenea, doc  E 3.8- Fisa de verificare pe teren si E 4.1- Raport asupra verificarii pe teren, realizate de OJPDRP Neamt certifica faptul ca beneficiarul a demarat lucrarile la 
corpul nou.( propus prin proiect).
3.In studiul de fezabilitate se precizeaza:,,Solicitantul propune marirea capacitatii de cazare, modernizarea spatiilor de luat masa si crearea de spatii cu functiuni complementare. In 
acest scop se va construi un corp de cladire alipit celui existent si in legatura directa cu aceasta, se vor recompartimenta si renominaliza anumite spatii...,, 
In concluzie, se observa clar faptul ca solicitantul a demarat lucrarile de executie ale proiectului inainte de efectuarea vizitei pe teren si inainte de semnarea contractului de finantare cu 
APDRP si a prezentat documente nevalabile.

EG5 si EG6  Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare si nivelul de confort  si calitatea serviciilor 
propuse prin proiect sa atinga standardul de calitate de minim 3 flori/stele.;

Structura de primire turistica propusa de beneficiar conform studiului de fezabilitate si declaratiei F( Declaratia pe propria raspundere a solicitantului)  este pensiune agroturistica cu un 
nivel de confort de 4 stele.( se va reclasifica de la 3 stele la 4 stele).

Categoria de clasificare ( 4 flori) este determinata de indeplinirea unor criterii obligatorii prevazute in ordinul 1051/2011, printre care se regasesc:
• Suprafata minima obligatorie  a camerelor: 18 mp ;
 Beneficiarul propune locatii care nu respecta suprafata minima obligatorie, observandu-se  3 dormitoare cu urmatoarele suprafete : 17 mp, 16,60 mp si  17mp.
• Potrivit Ghidului solicitantului aferent masurii 313 Incurajarea activitatilor turistice si a ORD. 1051/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice privind eliberarea certificatelor de 
clasificare, a licentelor si brevetelor de turism si a procedurii sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metodologice- criteria obligatorii si 
suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare.Astfel urmatoarele spatii( supuse modificarilor prin proiect) sunt neeligibile ca urmare a nerespectarii ord 
1051/2011:
• Depozit bauturi, birou contabilitate, birou administratie, terasa acoperita bar, , sala intruniri, salon mic, 
Intrucat conditiile mai sus amintite sunt nerespectate,  declaram criteriul EG5 si EG6 neeligibile.
EG 15- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele necesare investitiei:
Nota de constatare  emisa de Ministerul Mediului si Padurilor este emisa in data de 14.07.2010, in aceasta situatie nu respecta perioada avalabila conform procedurii de cel mult un an 
inaintea depunerii cererii de finantare. Declaram criteriul de eligibilitate EG15 neindeplinit.
Toate argumentele prezentate mai sus determina neeligibilitatea proiectului.
  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

Unul dintre elementele de verificat in cadrul  criteriilor de eligibilitate: EG1, EG9, EG11, EG16 este certificatul de urbanism/ autorizatia de construire.
Certificatul de urbanism existent in cadrul cererii de finantare cu nr de inregistrare 178 /09/07/2008 are o valabilitate de 12 luni, perioada prelungita ulterior de la data de 12.06.2009 
pana la data de 12.06.2010.  Aceste aspecte demonstreaza faptul ca certificatul de urbanism nu este valabil, fiind un document expirat.
Autorizatia de construire cu nr 36/18.06.2010 are un termen de valabilitate de 12 luni de la data emiterii. In aceasta situatie autorizatia de construire  prezentata nu este valabila, 
reprezentand un document expirat.

I d l i t l i i i t d d i d b fi i i i f I t t l d St t i C t tii i i l C i Al d l B d f t l

266 313 M 01 12 1 29 00047 2012 5 16 „CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA SI ANEXA” BURLACU VALERIA NEAMT

Comuna/Oras 
AGAPIA Sat 

SACALUSESTI
- - - - - - - - - - - 116.705 0 99.199 0 17.506 31.634.858

Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita faptului ca beneficiarul nu a raspuns la Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare transmisa de catre  expertii OJPDRP Neamt.    Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata 
eligibila datorita faptului ca beneficiarul nu a raspuns la Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare transmisa de catre  expertii OJPDRP Neamt.  
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267 313 M 01 12 4 30 00013 2012 5 16 CONSTRUCTIE PENSUNE 
AGROTURISTICA FIR INTINS S+P+M ANDREI VASILICA OLT

Comuna/Oras 
GIUVARASTI Sat 

GIUVARASTI
- - - - - - - - - - - 116.862 0 99.333 0 17.529 31.734.191

La punctul 1.7 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul nu prevede investitii de tip centru local de informare si promovare turistica. 
La punctul 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul nu prevede investitii de tip structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica (restaurant)  La punctul 1.7 nu s-a bifat 
nimic deoarece solicitantul nu prevede investitii de tip centru local de informare si promovare turistica. 
La punctul 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece solicitantul nu prevede investitii de tip structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica (restaurant  Criteriul EG2 – În cazul 
investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si criteriul EG7 - Pentru investiţii în structuri de 
primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de 
calitate de minim 1floare NU este indeplinit deoarece din documentele doveditoare privind desfasurarea activitatilor agricole exista necorelari intre precizarile din Studiul de fezabilitate, 
extrasul din registrul agricol si realitatea din teren ( asa cum reiese si din Raportul asupra verificarii pe teren).

Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei NU este indeplinit deoarece venitul obtinut de solicitant din activitatea agricola este unul nesemnificativ, avand in 
vedere ca solicitantul precizeaza in SF ca productiile obtinute sunt valorificate in pietele agroalimentare in special cele din Bucuresti, dar si pentru realizarea unor produse traditionale 
certificate-zacusca de Giuvarasti, din care o parte se valorifica in restaurantele din Bucuresti.

  Criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si criteriul EG7 - Pentru 
investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să 
atingă standardul de calitate de minim 1floare NU este indeplinit deoarece din documentele doveditoare privind desfasurarea activitatilor agricole exista necorelari intre precizarile din 
Studiul de fezabilitate, extrasul din registrul agricol si realitatea din teren ( asa cum reiese si din Raportul asupra verificarii pe teren).
Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei NU este indeplinit deoarece venitul obtinut de solicitant din activitatea agricola este unul nesemnificativ, avand in 
vedere ca solicitantul precizeaza in SF ca productiile obtinute sunt valorificate in pietele agroalimentare in special cele din Bucuresti, dar si pentru realizarea unor produse traditionale 
certificate-zacusca de Giuvarasti, din care o parte se valorifica in restaurantele din Bucuresti.

  Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG2, EG3 si EG7.  Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG2, EG3 si 
EG7. 
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CONSTRUCTIE PENSUNE 

AGROTURISTICA GIUVAERUL 
OLTULUI P+M

SECAREANU 
GALINA OLT

Comuna/Oras 
GIUVARASTI Sat 

GIUVARASTI
- - - - - - - - - - - 116.862 0 99.333 0 17.529 31.833.524

La punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? nu s-a bifat  nici o casuta deoarece solicitantul este persoana fizica neautorizata
La punctele 1.7 si 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece proiectul nu vizeaza investitii de tip Centru local de informare şi promovare turistică sau de tip structură de primire turistică cu funcţiuni 
de alimentaţie publică (restaurant) independent de structura de cazare.

  La punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? nu s-a bifat  nici o casuta deoarece solicitantul este persoana fizica neautorizata
La punctele 1.7 si 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece proiectul nu vizeaza investitii de tip Centru local de informare şi promovare turistică sau de tip structură de primire turistică cu funcţiuni 
de alimentaţie publică (restaurant) independent de structura de cazare.
  Criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si criteriul EG7 - Pentru 
investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să 
atingă standardul de calitate de minim 1floare NU este indeplinit deoarece din documentele doveditoare privind desfasurarea activitatilor agricole reiese ca solicitantul nu a avut in 
vedere la solicitarea de fonduri nerambursabile de definitia agroturismului precizata in cadrul fisei masurii. 
Astfel, solicitanta impreuna cu Hristu Marcel Evelin si cu Hristu Madalina Carmen sunt membrii ai aceleiasi gospodarii agricole. Prin construirea celor 3 agropensiuni ( de catre 
beneficiarii Hristu Madalina Carmen, Hristu Marcel Evelin si Secareanu Galina ) una langa cealalta, se realizeaza un complex turistic, activitatea agricola devenind una complementara 
celei de turism si nu invers.
Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei NU este indeplinit deoarece venitul obtinut de solicitant din activitatea agricola este unul nesemnificativ, avand in 
vedere ca solicitantul precizeaza in SF ca productiile obtinute sunt valorificate in pietele agroalimentare in special cele din Bucuresti, dar si pentru realizarea unor produse traditionale 
certificate-zacusca de Giuvarasti, din care o parte se valorifica in restaurantele din Bucuresti.
  Criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si criteriul EG7 - Pentru 
investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să 
atingă standardul de calitate de minim 1floare NU este indeplinit deoarece din documentele doveditoare privind desfasurarea activitatilor agricole reiese ca solicitantul nu a avut in 
vedere la solicitarea de fonduri nerambursabile de definitia agroturismului precizata in cadrul fisei masurii. 
Astfel, solicitanta impreuna cu Hristu Marcel Evelin si cu Hristu Madalina Carmen sunt membrii ai aceleiasi gospodarii agricole. Prin construirea celor 3 agropensiuni ( de catre 
beneficiarii Hristu Madalina Carmen, Hristu Marcel Evelin si Secareanu Galina ) una langa cealalta, se realizeaza un complex turistic, activitatea agricola devenind una complementara 
celei de turism si nu invers.
Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei NU este indeplinit deoarece venitul obtinut de solicitant din activitatea agricola este unul nesemnificativ, avand in 
vedere ca solicitantul precizeaza in SF ca productiile obtinute sunt valorificate in pietele agroalimentare in special cele din Bucuresti, dar si pentru realizarea unor produse traditionale 
certificate-zacusca de Giuvarasti, din care o parte se valorifica in restaurantele din Bucuresti.
  Proiectul nu este eligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2, EG3 si EG7  Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2, EG3 si EG7. 
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CONSTRUCTIE PENSUNE 

AGROTURISTICA IONUTA PISICUTA 
S+P+M

HRISTU MĂDĂLINA 
CARMEN OLT

Comuna/Oras 
GIUVARASTI Sat 

GIUVARASTI
- - - - - - - - - - - 116.891 0 99.357 0 17.534 31.932.881

Criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si criteriul EG7 - Pentru 
investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să 
atingă standardul de calitate de minim 1floare NU este indeplinit deoarece din documentele doveditoare privind desfasurarea activitatilor agricole reiese ca solicitanta nu a avut in vedere 
la solicitarea de fonduri nerambursabile de definitia agroturismului precizata in cadrul fisei masurii. 
Astfel, solicitanta impreuna cu Hristu Marcel Evelin si cu Secareanu Galina sunt membrii ai aceleiasi gospodarii agricole. Prin construirea celor 3 agropensiuni ( de catre beneficiarii 
Hristu Madalina Carmen, Hristu Marcel Evelin si Secareanu Galina ) una langa cealalta, se realizeaza un complex turistic, activitatea agricola devenind una complementara celei de 
turism si nu invers.
Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei NU este indeplinit deoarece venitul obtinut de solicitant din activitatea agricola este unul nesemnificativ, avand in 
vedere ca solicitantul precizeaza in SF ca productiile obtinute sunt valorificate in pietele agroalimentare in special cele din Bucuresti, dar si pentru realizarea unor produse traditionale 
certificate-zacusca de Giuvarasti, din care o parte se valorifica in restaurantele din Bucuresti.
  Criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si criteriul EG7 - Pentru 
investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să 
atingă standardul de calitate de minim 1floare NU este indeplinit deoarece din documentele doveditoare privind desfasurarea activitatilor agricole reiese ca solicitanta nu a avut in vedere 
la solicitarea de fonduri nerambursabile de definitia agroturismului precizata in cadrul fisei masurii. 
Astfel, solicitanta impreuna cu Hristu Marcel Evelin si cu Secareanu Galina sunt membrii ai aceleiasi gospodarii agricole. Prin construirea celor 3 agropensiuni ( de catre beneficiarii 
Hristu Madalina Carmen, Hristu Marcel Evelin si Secareanu Galina ) una langa cealalta, se realizeaza un complex turistic, activitatea agricola devenind una complementara celei de 
turism si nu invers.
Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei NU este indeplinit deoarece venitul obtinut de solicitant din activitatea agricola este unul nesemnificativ, avand in 
vedere ca solicitantul precizeaza in SF ca productiile obtinute sunt valorificate in pietele agroalimentare in special cele din Bucuresti, dar si pentru realizarea unor produse traditionale 
certificate-zacusca de Giuvarasti, din care o parte se valorifica in restaurantele din Bucuresti.
  Proiectul nu este eligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2, EG3 si EG7.  Proiectul nu este eligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2, EG3 si EG7.  
1.7, 1.8 - nu este cazul  1.7, 1.8 - nu este cazul 
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CONSTRUCTIE PENSUNE 

AGROTURISTICA PESCARUL 
SCAMATOR P+M

HRISTU MARCEL 
EVELIN OLT

Comuna/Oras 
GIUVARASTI Sat 

GIUVARASTI
- - - - - - - - - - - 116.891 0 99.357 0 17.534 32.032.238

La punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? nu s-a bifat  nici o casuta deoarece solicitantul este persoana fizica neautorizata
La punctele 1.7 si 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece proiectul nu vizeaza investitii de tip Centru local de informare şi promovare turistică sau de tip structură de primire turistică cu funcţiuni 
de alimentaţie publică (restaurant) independent de structura de cazare.

  La punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? nu s-a bifat  nici o casuta deoarece solicitantul este persoana fizica neautorizata
La punctele 1.7 si 1.8 nu s-a bifat nimic deoarece proiectul nu vizeaza investitii de tip Centru local de informare şi promovare turistică sau de tip structură de primire turistică cu funcţiuni 
de alimentaţie publică (restaurant) independent de structura de cazare.

  Criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si criteriul EG7 - Pentru 
investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să 
atingă standardul de calitate de minim 1floare NU este indeplinit deoarece din documentele doveditoare privind desfasurarea activitatilor agricole reiese ca solicitantul nu a avut in 
vedere la solicitarea de fonduri nerambursabile de definitia agroturismului precizata in cadrul fisei masurii. 
Astfel, solicitantul impreuna cu Hristu Madalina Carmen si cu Secareanu Galina sunt membrii ai aceleiasi gospodarii agricole. Prin construirea celor 3 agropensiuni ( de catre beneficiarii 
Hristu Madalina Carmen, Hristu Marcel Evelin si Secareanu Galina ) una langa cealalta, se realizeaza un complex turistic, activitatea agricola devenind una complementara celei de 
turism si nu invers.
Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei NU este indeplinit deoarece venitul obtinut de solicitant din activitatea agricola este unul nesemnificativ, avand in 
vedere ca solicitantul precizeaza in SF ca productiile obtinute sunt valorificate in pietele agroalimentare in special cele din Bucuresti, dar si pentru realizarea unor produse traditionale 
certificate-zacusca de Giuvarasti, din care o parte se valorifica in restaurantele din Bucuresti.
  Criteriul EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării si criteriul EG7 - Pentru 
investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să 
atingă standardul de calitate de minim 1floare NU este indeplinit deoarece din documentele doveditoare privind desfasurarea activitatilor agricole reiese ca solicitantul nu a avut in 
vedere la solicitarea de fonduri nerambursabile de definitia agroturismului precizata in cadrul fisei masurii. 
Astfel, solicitantul impreuna cu Hristu Madalina Carmen si cu Secareanu Galina sunt membrii ai aceleiasi gospodarii agricole. Prin construirea celor 3 agropensiuni ( de catre beneficiarii 
Hristu Madalina Carmen, Hristu Marcel Evelin si Secareanu Galina ) una langa cealalta, se realizeaza un complex turistic, activitatea agricola devenind una complementara celei de 
turism si nu invers.
Criteriul EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei NU este indeplinit deoarece venitul obtinut de solicitant din activitatea agricola este unul nesemnificativ, avand in 
vedere ca solicitantul precizeaza in SF ca productiile obtinute sunt valorificate in pietele agroalimentare in special cele din Bucuresti, dar si pentru realizarea unor produse traditionale 
certificate-zacusca de Giuvarasti, din care o parte se valorifica in restaurantele din Bucuresti.
  Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2, EG3 si EG7.  Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2, EG3 si EG7. 
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,,CONSTRUIRE SI DOTARE 
PENSIUNE AGROTURISTICA P+1E, 
ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, 

PARCARE, IMPREJMUIRE SI 
UTILITATI”.

MATEESCU 
MIHAELA SORINA PRAHOVA

Comuna/Oras 
VARBILAU Sat 

VARBILAU
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 32.132.238

 S-a constatat faptul ca in cazul proiectelor depuse de MANTA CATALIN, SOLOMON IONEL si MATEESCU MIHAELA SORINA au existat legaturi in ceea ce priveste documentul care 
asigura cofinantarea. 
Prin adresa nr. 2116/22.02.2013 transmisa solicitantului MATEESCU MIHAELA SORINA s-a formulat de catre CRPDRP 3 Sud Muntenia solicitarea privind depunerea extrasului de 
cont din data de 11.05.2012, data extrasului depus complet atasat cererii de finantare pentru data de 11.05.2012 in care sa fie evidentiate toate operatiunile din data respectiva, in 
original cu stampila si semnatura bancii. 
Totodata i-a fost solicitata dovada cofinantarii proiectului valabila la data de 25.02.2013. 
Conform adresei nr. 2192/25.02.2013 depusa de MATEESCU MIHAELA SORINA este evidentiat faptul ca nu a depus extras de cont la data de 25.02.2013, in timp ce in cazul 
extrasului complet din data de 11.05.2012 reiese clar faptul ca respectivul cont a fost alimentat de catre MANTA CATALIN in data 11.05.2012 - orele 13:18, iar la randul lui solicitantul a 
transmis aceeasi suma in contul lui SOLOMON IONEL, in aceeasi data, orele 13:24.
Astfel la finele zilei de 11.05.2013, solicitanta nu dispunea in sold de suma necesara cofinantarii.
Prin urmare in data de 11.05.2013 data extrasului si in data de 25.07.2012 data primei evaluari, conform procedurii de verificare, Mateescu Sorina Mihaela nu a facut dovada capacitatii 
si surselor de cofinantare.  
Conform adresei nr. 2192/25.02.2013 depusa de MATEESCU MIHAELA SORINA este evidentiat faptul ca nu a depus extras de cont la data de 25.02.2013, in timp ce in cazul 
extrasului complet din data de 11.05.2012 (data documentului depus la cererea de finanța) reiese faptul ca respectivul cont a fost alimentat de catre MANTA CATALIN in data 
11.05.2012 - orele 13:18, iar la randul lui solicitantul a transmis aceeasi suma in contul lui SOLOMON IONEL, in aceeasi data, orele 13:24. 
Extrasul de cont conținând totalitatea operațiunilor desfășurate la data 11.05.2012 confirmă  suspiciunea crearii de conditii artificiale.
Deasemenea este confirmata si supiciunea  privind faptul ca solicitantul a emis declaratii false asa cum reiese din declaratia F, punctul 2 si 3 - privind indeplinirea conditiilor de 
eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidului Solicitantului, solicitantul neputand asigura cofinantarea proiectului.
Având în vedere precizările metodologiei specifice pentru verificarea eligibilității solicitantului sub aspectul creării condițiilor artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 
un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, la completarea punctului 6 al Fişei de evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1 – M313:
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CONSTRUIRE VILA P+1E+M, CU 
UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN, 
BRANSAMENTE, ORGANIZARE DE 

SANTIER, ALEI PIETONALE SI 
CAROSABILE, SPATIU PARCARE

TESERA TOURING 
& CO SRL PRAHOVA

Comuna/Oras 
VALEA 

CALUGAREASCA 
Sat VALEA 
NICOVANI

- - - - - - - - - - - 399.993 0 199.996 0 199.997 32.332.234

EG5 - Avand in vedere ca  nu se cunoaste ce se doreste sa se realizeze prin implementarea proiectului, nu ne putem lamuri in ceea ce priveste concordanta dintre SF si doc 15.

EG 11 – S-au solicitat informatii suplimentare referitoare la rolul sectiei  de vinificatie  propusa in cadrul proiectului. Planurile de situatie si completarile aduse SF-ului se refera la 
construirea sectiei de vinificatie pe acelasi teren cu structura de primire turistica conform planurilor anexate, certificatelor de urbanism (nr.27/28.03.2011 cu prelungire pana in 2013 si 
nr.18/09.02.2012)unde este specificata aceeasi suprafata de teren de 2254mp pe aceeasi tarla si parcela, POT 35%, CUT 1,0. Avand in vedere aceste aspecte nu s-a putut stabili cu 
exactitate suprafata de teren aferenta  construirii vilei. Din informatiile furnizate in cadrul SF-ului, sectia de vinificatie este un proiect pe care societatea doreste s a il implementeze, dar 
care nu este definitivat. Avand in vedere ca aceste doua constructii sunt pozitionate pe acelasi teren si conform certificatelor de urbanism ambele au prevazute imprejmuire teren, 
organizare de santier,utilitati si bransamente, nu s-au putut identifica cheltuieli separate in buget si devize pentru realizarea acestor obiective.
Nu este specificata perioada cand se doreste construirea sectiei de vinificatie.
EG17 - Avand in vedere ca nu se pot identifica investiile, nu poate fi luata o decizie in ceea ce priveste suma pentru cofinantarea proiectului.
Nu s-a putut intocmi matricea de viabilitate deoarece nu se identifica investitia si nu se cunoaste valoarea proiectului.
  Deoarece nu se poate identifica investitia ce se doreste a fi implementata,  ofertele pentru bunuri si servicii nu se pot lua in calcul.  Deoarece datele legate de investitie sunt neclare, nu 
se va lua in calcul bugetul proiectului.
3.3. – Sunt propuse a se construi 2 obiective pe acelasi teren care nu au prevazute cheltuieli separate in ceea ce priveste imprejmuirea, drumurile,organizarea de santier, utilitatile si 
bransamentele. In acest sens nu se poate identifica daca exista cheltuieli neeligibile in cadrul acestui proiect.    EG 11 – S-au solicitat informatii suplimentare referitoare la rolul sectiei  
de vinificatie  propusa in cadrul proiectului. Planurile de situatie si completarile aduse SF-ului se refera la construirea sectiei de vinificatie pe acelasi teren cu structura de primire turistica 
conform planurilor anexate, certificatelor de urbanism (nr.27/28.03.2011 cu prelungire pana in 2013 si nr.18/09.02.2012)unde este specificata aceeasi suprafata de teren de 2254mp pe 
aceeasi tarla si parcela, POT 35%, CUT 1,0. Avand in vedere aceste aspecte nu s-a putut stabili cu exactitate suprafata de teren aferenta  construirii vilei. Din informatiile furnizate in 
cadrul SF-ului, sectia de vinificatie este un proiect pe care societatea doreste s a il implementeze, dar care nu este definitivat. Avand in vedere ca aceste doua constructii sunt 
pozitionate pe acelasi teren si conform certificatelor de urbanism ambele au prevazute imprejmuire teren, organizare de santier,utilitati si bransamente, nu s-au putut identifica cheltuieli 
separate in buget si devize pentru realizarea acestor obiective.
Nu este specificata perioada cand se doreste construirea sectiei de vinificatie.
EG17 - Avand in vedere ca nu se pot identifica investiile, nu poate fi luata o decizie in ceea ce priveste suma pentru cofinantarea proiectului
Nu s-a putut intocmi matricea de viabilitate deoarece nu se identifica investitia si nu se cunoaste valoarea proiectului

3.3. – Sunt propuse a se construi 2 obiective pe acelasi teren care nu au prevazute cheltuieli separate in ceea ce priveste imprejmuirea, drumurile,organizarea de santier, utilitatile si 
bransamentele. In acest sens nu se poate identifica daca exista cheltuieli neeligibile in cadrul acestui proiect.  

Nu s-au putut intocmi bugetul si devizele deoarece  nu exista o delimitare clara a cheltuielilor pentru  imprejmuire teren, organizare de santier,utilitati si bransamente.
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SCHIMBARE DESTINATIE DIN 
LOCUINTA IN PENSIUNE 

AGROTURISTICA P+1E+M SI 
CONSTRUIRE SPATIU PENTRU 
PREPARARE SI SERVIRE MASA 

PENSIUNE AGROTURISTICA 

JILAVEANU 
MARIOARA PRAHOVA

Comuna/Oras 
DRAJNA Sat 

DRAJNA DE JOS
- - - - - - - - - - - 117.628 0 99.983 0 17.645 32.432.217

1.6. Solicitantul a declarat ca si cod CAEN privind implementarea proiectului 5520 “Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, dar activitatile care sunt descrise in 
cadrul SF-ului apartin si altor codificari CAEN care sunt descrise in cadrul SF-ului. In cadrul cererii de finantare sunt descrise activitati recreationale –loc de joaca pentru copii si 
achizitionare de biciclete – in cadrul SF nu mai sunt reamintite toate acestea iar codul CAEN pentru aceste activitati nu este stipulat in nici un document din cadrul proiectului.
 Codul CAEN declarat nu corespunde cu toate activitatile descrise in proiect – nu este descries cod CAEN pentru activitati recreationale . Deasemenea nu sunt calculate venituri 
aferente restaurantului.

1.8. Daca se iau in considerare SF-ul si planurile atasate,  Pentru investitii de tip structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica independent de structura de cazare, 
investitia nu se regaseste intr-una din statiunile turistice definite conform HG852/2008.
  EG5, EG7, EG10, - avizul MDRT are la baza certificatul de urbanism nr. 14/04.04.2012 referitor la “construire schimbare de destinatie din locuinta in pensiune agroturistica P+1E+M”, 
nu si spatiul pentru prepararea servirea mesei.
- In conformitate cu normele privind clasificarea structurilor de primire turistice, structurile de primire agro turistice trebuie sa aiba maxim 8 camere, iar aceasta investitie face referire la 
9 spatii de cazare.

EG17 – conform bugetului anexat, solicitantul detine scrisoare de confort

  Nu se cunosc cu exactitate investitiile ce se doresc a fi implementate si ce presupune activitatea de agrement, in consecinta nu se poate stabili daca se incadreaza in preturile de 
referinta.  S-a bifat cu "NU" deoarece nu se cunosc toate  veniturile si cheltuielile aferente investitiei.  1.6. Solicitantul a declarat ca si cod CAEN privind implementarea proiectului 5520 
“Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, dar activitatile care sunt descrise in cadrul SF-ului apartin si altor codificari CAEN care sunt descrise in cadrul SF-ului. 
In cadrul cererii de finantare sunt descrise activitati recreationale –loc de joaca pentru copii si achizitionare de biciclete – in cadrul SF nu mai sunt reamintite toate acestea iar codul 
CAEN pentru aceste activitati nu este stipulat in nici un document din cadrul proiectului.
 Codul CAEN declarat nu corespunde cu toate activitatile descrise in proiect – nu este descries cod CAEN pentru activitati recreationale . Deasemenea nu sunt calculate venituri 
aferente restaurantului.

1.8. Daca se iau in considerare SF-ul si planurile atasate,  Pentru investitii de tip structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica independent de structura de cazare, 
investitia nu se regaseste intr-una din statiunile turistice definite conform HG852/2008.
EG5, EG7, EG10, - avizul MDRT are la baza certificatul de urbanism nr. 14/04.04.2012 referitor la “construire schimbare de destinatie din locuinta in pensiune agroturistica P+1E+M”, 
si spatiul pentru prepararea servirea mesei.
- In conformitate cu normele privind clasificarea structurilor de primire turistice, structurile de primire agro turistice trebuie sa aiba maxim 8 camere, iar aceasta investitie face referire la 
9 spatii de cazare.

EG17 – conform bugetului anexat, solicitantul detine scrisoare de confort

Nu se cunosc cu exactitate investitiile ce se doresc a fi implementate si ce presupune activitatea de agrement, in consecinta nu se poate stabili daca se incadreaza in preturile de 
referinta.
Nu se cunosc cu exactitate investitiile ce se doresc a fi implementate si ce presupune activitatea de agrement, in consecinta nu se poate stabili daca se incadreaza in preturile de 
referinta.
S-a bifat cu "NU" deoarece nu se cunosc toate  veniturile si cheltuielile aferente investitiei. 
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 „INFIINTARE PENSIUNE 
TURISTICA, SAT CORNU DE JOS, 

COMUNA CORNU, JUDET 
PRAHOVA“

S.C. PENSIUNEA 
ANKIDO S.R.L. PRAHOVA

Comuna/Oras 
CORNU Sat CORNU 

DE JOS
- - - - - - - - - - - 398.877 0 199.438 0 199.439 32.631.655

EG3 - NU
In cadrul viabilitatii economice nu este prezentata fundamentarea valorilor care intra in prognoza veniturilor. Nu se face precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor 
financiare. Nu este facuta o fundamentare a numarului de persoane ce vor apela la serviciile oferite de solicitant, care este structura persoanelor si cum a fost stabilit fiecare tip de taxa 
functie de serviciul oferit. Valorile folosite la prognoza veniturilor nu au o fundamentare si sustenabilitate in cadrul proiectului care sa confirme veridicitatea lor respectiv viabilitatea 
economica a investitiei. Nu este detaliat modul de calcul al datelor privind numărul de clienţi prognozaţi pornind de la numărul de zile posibil funcţionale într-un an calendaristic şi 
capacităţile maxime precizate pentru facilităţile oferite.
Avand in vedere faptul ca restaurantul nu are clasificare conform Avizului MDRT, functiunea de restaurant nu mai poate fi luata in considerare la intocmirea proiectiilor financiare, acest 
lucru implica consecinte asupra viabilitatii economice. (in capitolul 2.6, punctul 4 din cadrul Studiului de fezabilitate se face mentiunea ca incasarile din vanzarile aferente retaurantului 
reprezinta 90% din totatul vanzarilor aferente proiectului)

EG5 – NU
In cazul investitiei propuse prin proiect avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului (doc. 15) emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului  a fost eliberat  
pentru constructie structura de primire turistica ce se poate incadra la categoria 2 flori(margarete) dar nu este in conformitate cu tipul investiţiei propus prin proiect respectiv structura de 
primire turistica cu functiuni de alimentatie publica incadrata la categoria de 3 flori (margarete). 

EG6 – NU
Pentru investiţii noi, în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul 
de calitate de minim 3 flori /stele, lucru infirmat de Avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 649/03.05.2012 emis pentru proiectul cu titlul „Infiintare Pensiune Sat Cornu 
de Jos, Comuna Cornu, Judet Prahova” care face precizarea ca din punct de vedere constructiv pensiunea se poate incadra la categoria 2 flori(margarete). Informatiile din Avizul 
specific referitoare la compartimentarea contructiva propusă prin proiect nu corespund cu cele prezentate in  Studiul de fezabilitate (subsolul nu se regaseste in Avizul MDRT iar in SF la 
parter este descris spatiul aferent bucatariei fata de casa scarii, prevazuta in acelasi Aviz).

EG14 – NU
In cazul investiţiilor in turism se verifică existenta avizului emis de MDRT si daca acesta vizeaza investiţia propusă pin proiect si conformitatea acesteia cu legislaţia in vigoare. In cazul 
de fata acest document face precizarea ca se primeste aviz privind documentatia SF – „Infiintare Pensiune Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, Judetul Prahova cu conditiile, pentru 
functiunile si continutul specificate in cadrul acestuia care sunt diferite de cele prevazute in proiectul propus. 
    S-a bifat "nu este cazul" avand in vedere faptul ca solicitantul nu indeplineste punctul 3.7 al eligibilitatii, proiectul nu atinge pragul minim de 5000 euro eligibil;cererea de finantare a fost 
declarata neligibila iar cheltuielile de bunuri si servicii devin implicit neeligibile.   S-a bifat "nu este cazul" avand in vedere faptul ca solicitantul nu indeplineste punctul 3.7 al eligibilitatii, 
proiectul nu atinge pragul minim de 5000 euro eligibil;cererea de finantare a fost declarata neligibila iar cheltuielile de bunuri si servicii devin implicit neeligibile.   S-a bifat NU. proiectul 
este neeligibil fara valori eligibile in cadrul bugetului indicativ.  S-a bifat NU. proiectul este neeligibil fara valori eligibile in cadrul bugetului indicativ  Cererea de finantare depusa de catre 
SC PENSIUNEA ANKIDO SRL cu numarul de inregistrare 313M011233100005 a fost depusa OJPDRP Prahova si evaluata de catre expertii CRPDRP 3 SUD MUNTENIA. In urma 
evaluarii de catre expertii  CRPDRP 3 SUD MUNTENIA proiectul a fost declarat neeligibil si a rezultat   ca nu sunt indeplinite punctele  EG5, EG6,EG14, 1.2, 1.4.

S-a bifat NU la punctele 1.2, 1.4 

1. Solicitantul  nu respectata angajamentele luate în Declaraţia F pe proprie răspundere, punctul 16 : nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de 
calitate de minimum 3 flori/stele. 
Avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 649/03.05.2012 emis pentru proiectul cu titlul „Infiintare Pensiune Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, Judet Prahova” face 
precizarea ca din punct de vedere constructiv pensiunea se poate incadra la categoria 2 flori(margarete). Nu au fost corelate spatiile/compartimentele descrise la punctul 3.2 din  Studiul 
de fezabilitate cu cele descrise in continutul documentului15 la Cererea de finantare,  Avizul MDRT. (ex: : suprafata aferenta subsolului nu este inscrisa  in avizul MDRT, bucataria spatiu 
descris in SF nu are corespondeta in Azvizul MDRT el regasindu-se sub denumirea de Casa scarii.).

2. Documentul 9.1, Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Campina, Jud. Prahova nu are completata sectiunea C – Informatii pentru 
verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a).

3. In cadrul capitolului 2.4 din Studiul de fezabilitate  nu se justifica  indeplinirea criteriilor  obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistica cu functiuni de 
li t ti bli t i d i t i d 3 t l f d il di O di l 1051/03 03 2011 t b N l t d l i i i d lib
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275 313 M 01 12 3 31 00014 2012 5 16 INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA NEGOITA NICULINA PRAHOVA
Comuna/Oras 
MANECIU Sat 

CHEIA
- - - - - - - - - - - 374.861 0 187.430 0 187.431 32.819.085

1.2. - certificatul de atestare fiscala de la taxele locale Slobozia nu oglindeste situatia datoriilor solicitantului.
1.4 - PUNCTUL 2 DIN DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE F NU ESTE RESPECTAT DEOARECE SOLICITANTUL A DECLARAT CA INDEPLINESTE CONDITIILE DE 
ELIGIBILITATE PREVAZUTE IN FISA MASURII SI GHIDUL SOLICITANTULUI.  1.2. - certificatul de atestare fiscala de la taxele locale Slobozia nu oglindeste situatia datoriilor 
solicitantului.
1.4 - PUNCTUL 2 DIN DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE F NU ESTE RESPECTAT DEOARECE SOLICITANTUL A DECLARAT CA INDEPLINESTE CONDITIILE DE 
ELIGIBILITATE PREVAZUTE IN FISA MASURII SI GHIDUL SOLICITANTULUI.  EG 5  - IN LISTA DE DOTARI NU SUNT TRECUTE TOATE DOTARILE OBLIGATORII CONFORM 
ORDINULUI MDRT 1051/2011.
EG 11, 16 - IN CEEA DE PRIVESTE DOCUMENTELE DE PROPRIETATE CONTRACTUL PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE CUMPARARE  NU ESTE DOCUMENT 
VALABIL CONFORM PROCEDURII SI A GHIDULUI SOLICITANTULUI M 313.  SUPRAFATA DE 2619,25MP DESCRISA IN S.F. SI CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 
36/07.05.2012 NU SE RAGASESTE IN CONTRACTELE DE VANZARE CUMPARARE.

BUGETUL SI PLANUL FINANCIAR NU SE POT INTOCMI DEOARECE LIPSESC CHELTUIELI CU DOTARILE OBLIGATORII CONFORM ORDINULUI MDRT 1051/2011.  EG 5  - 
IN LISTA DE DOTARI NU SUNT TRECUTE TOATE DOTARILE OBLIGATORII CONFORM ORDINULUI MDRT 1051/2011.
EG 11, 16 - IN CEEA DE PRIVESTE DOCUMENTELE DE PROPRIETATE CONTRACTUL PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE CUMPARARE  NU ESTE DOCUMENT 
VALABIL CONFORM PROCEDURII SI A GHIDULUI SOLICITANTULUI M 313.  SUPRAFATA DE 2619,25MP DESCRISA IN S.F. SI CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 
36/07.05.2012 NU SE RAGASESTE IN CONTRACTELE DE VANZARE CUMPARARE.

BUGETUL SI PLANUL FINANCIAR NU SE POT INTOCMI DEOARECE LIPSESC CHELTUIELI CU DOTARILE OBLIGATORII CONFORM ORDINULUI MDRT 1051/2011.  1.2. - 
certificatul de atestare fiscala de la taxele locale Slobozia nu oglindeste situatia datoriilor solicitantului.
1.4 - PUNCTUL 2 DIN DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE F NU ESTE RESPECTAT DEOARECE SOLICITANTUL A DECLARAT CA INDEPLINESTE CONDITIILE DE 
ELIGIBILITATE PREVAZUTE IN FISA MASURII SI GHIDUL SOLICITANTULUI.
EG 5  - IN LISTA DE DOTARI NU SUNT TRECUTE TOATE DOTARILE OBLIGATORII CONFORM ORDINULUI MDRT 1051/2011.
EG 11, 16 - IN CEEA DE PRIVESTE DOCUMENTELE DE PROPRIETATE CONTRACTUL PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE CUMPARARE  NU ESTE DOCUMENT 
VALABIL CONFORM PROCEDURII SI A GHIDULUI SOLICITANTULUI M 313.  SUPRAFATA DE 2619,25MP DESCRISA IN S.F. SI CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 
36/07.05.2012 NU SE RAGASESTE IN CONTRACTELE DE VANZARE CUMPARARE.

BUGETUL SI PLANUL FINANCIAR NU SE POT INTOCMI DEOARECE LIPSESC CHELTUIELI CU DOTARILE OBLIGATORII CONFORM ORDINULUI MDRT 1051/2011.
  1.2. - certificatul de atestare fiscala de la taxele locale Slobozia nu oglindeste situatia datoriilor solicitantului.

276 313 M 01 12 3 31 00023 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
D+P+1E+M

„DEALUL CU VIE’’,  ALEI 
CAROSABILE SI 

PIETONALE,SPATIU PARCARE,
IMPREJMUIRE TEREN, 

BRANSAMENTE UTILITATI,BAZIN 
VIDANJABIL

IMPERMEABIL, AMENAJARI 
PEISAGISTICE, SISTEMATIZARE 

VERTICALA, 
ORGANIZARE DE SANTIER

SC  NATURFIL  ECO 
SRL PRAHOVA

Comuna/Oras 
PLOPU Sat 
GALMEIA

- - - - - - - - - - - 432.065 0 200.000 0 232.065 33.019.085

Urmarind structura studiului de fezabilitate, intreaga descriere a proiectului este incompleta, superficial tratata, neexistand corelari intre acesta, cererea de finantare, planurile depuse, 
ofertele atasate, avizul specific privind amplasamentul si funcţionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului. Veniturile luate in considerare la intocmirea 
anexelor B1 - B9, din serviciile obtinute din cazarea turistilor sunt exagerate. Devizele realizate sunt gresite, in cadrul SF existand multe neconcordante. 
In cadrul studiului de fezabilitate, tipul investiţiei propuse prin proiect nu coincide cu cel avizat prin doc.15. Avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului (doc. 15) 
emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului nu a fost eliberat  pentru structura de primire turistica propusa prin proiect ( avizul a fost eliberat pentru pensiune agroturistica, iar 
proiectul are ca obiectiv construirea unei pensiuni).
Proiectul nu indeplineste criteriile pentru a fi declarat eligibil.  Solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro.   Solicitantul nu a 
prezentat trei oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro.           Proiectul nu este eligibil deoarece nu indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate:  
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;
EG5 - Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare;
EG6 – Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 flori / stele;
EG14 - Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile, autorizaţiile (dacă este cazul) necesare investiţiei respective.
 Proiectul nu respectă obiectivul de viabilitate economico-financiară.
In cererea de finantare nu sunt corelate anexele A1, A2, A3 cu bugetul indicativ si cu devizele din cadrul studiului de fezabilitate.
Nu sunt descrise, nu sunt corelate cu plansele atasate, cu ofertele atasate sau sunt incomplete in cadrul studiului de fezabilitate urmatoarele capitole:  
2.4. Descrierea proiectului; 
2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei;
3.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor;
3.5 Instalaţii aferente construcţiilor;
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor si echipamentelor tehnologice ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect;
4. Graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati nu are nicio legatura cu proiectul prezentat;
5. Costul estimativ al investiţiei – devizele sunt gresite. In estimarea costurilor investitiei, nu s-au atasat la cererea de finantare toate paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in 
proiect, identificate in baza de date de preturi pe de site-ul APDRP, nu s-au atasat trei oferte pentru categoriile de bunuri care depasesc valoarea de15.000 EURO, avand in vedere ca 
ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor;
6. Finanţarea investiţiei;
Prognoza veniturilor; 
Prognoza cheltuielilor;
In cadrul studiului de fezabilitate, tipul investiţiei propuse prin proiect nu coincide cu cel avizat prin doc.15. Avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului (doc. 15) 
emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului nu a fost eliberat  pentru structura de primire turistica propusa prin proiect ( avizul a fost eliberat pentru pensiune agroturistica, iar 
proiectul este pentru construirea unei pensiuni).
  Proiectul nu este eligibil deoarece nu indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate:  
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;
EG5 - Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare;
EG6 – Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 flori / stele;
EG14 - Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile, autorizaţiile (dacă este cazul) necesare investiţiei respective.
 Proiectul nu respectă obiectivul de viabilitate economico-financiară.
In cererea de finantare nu sunt corelate anexele A1, A2, A3 cu bugetul indicativ si cu devizele din cadrul studiului de fezabilitate.
Nu sunt descrise, nu sunt corelate cu plansele atasate, cu ofertele atasate sau sunt incomplete in cadrul studiului de fezabilitate urmatoarele capitole:  
2.4. Descrierea proiectului; 
2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei;
3.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor;
3.5 Instalaţii aferente construcţiilor;
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor si echipamentelor tehnologice ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect;
4. Graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati nu are nicio legatura cu proiectul prezentat;
5. Costul estimativ al investiţiei – devizele sunt gresite. In estimarea costurilor investitiei, nu s-au atasat la cererea de finantare toate paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in 
proiect, identificate in baza de date de preturi pe de site-ul APDRP, nu s-au atasat trei oferte pentru categoriile de bunuri care depasesc valoarea de15.000 EURO, avand in vedere ca 
ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor;
6. Finanţarea investiţiei;
P it il

277 313 M 01 12 6 32 00051 2012 5 16 „PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+E, 
PISCINĂ ŞI ÎMPREJMUIRE”

SIGHETI ANCA 
ROXANA SATU-MARE Comuna/Oras APA 

Sat APA - - - - - - - - - - - 235.289 0 199.996 0 35.293 33.219.081

EG3: In prognoza incasarilor si platilor – varianta cu proiect au fost inregistrate venituri din activitati care nu sunt realizate in urma investitiilor prevazute in proiect(inchiriat banana si jet 
ski). Conform precizarilor din proiect acestea vor fi oferite de solicitant in urma achizitiei din fonduri proprii separat de proiect. Aceste venituri au fost adaugate in urma informatiilor 
suplimentare.

EG6: In urma solicitarii de informatii suplimentare nu a fost clarificata modalitatea de indeplinire a calitatii serviciilor apartinatoare restaurantului. Dotarile si compartimentele 
restaurantului nu respecta Ordinul nr. 1051/03.03.2011.

EG7: Nu se repecta definitia agroturismului: „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile 
turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in 
activitatile gospodaresti, constituind o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”.
Din informatiile prezentate in proiect nu s-a demonstrat ca prin investitia ce urmeaza a se realiza vor fi suplimentate veniturile pe care doamna Sigheti Anca Roxana le obtine din 
agricultura la data depunerii cererii de finantare. Terenul pentru care Primaria Comunei Apa a mentioneaza ca figureaza in Registrul Agricol cu 0,25 ha teren agricol semanat cu porumb 
si gradina cu livada in suprafata de 0,16 ha a intrat in proprietatea doamnei Sigheti Anca Roxana in anul 2012, iar in Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice emis de 
Comuna Apa se precizeaza "Teren extravilan 2. Tip: Livada neintrata pe rod", in conditiile in care solicitantul si-a stabilit domiciliul in localitatea Apa cu mai putin de o luna inaintea 
depunerii cererii de finantare.

EG9: La cererea de finantare solicitantul a depus Certificatul de Urbanism nr. 14/06.04.2012 in care  nu se mentioneaza ca respecta prevederile PUG.
In Certificatul de Urbanism mentionat mai sus emis de primaria Comunei Apa si avizat favorabil de Consiliul Judetean Satu Mare se mentioneaza "Prezentul Certificat de urbanism NU 
poate fi utilizat pentru scopul declarat prin cerere:«Construire pensiune Agroturistica D+P+E+M cu piscine si imprejmuire»". De asemenea La Regimul juridic se mentioneaza "Asupra 
imobilului sunt instituite urmatoarele servituti: este situat in zona de protectie hidrogeologica a frontului de captare pentru municipiul Satu Mare si a liniilor electrice de 20 kV.
La raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare, solicitantul depune certificat de urbanism  cu acelasi numar ca si cel depus la cererea de finantare din aceeasi data dar cu un alt 
continut fara a fi insa vizat de Consiliul Judetean. Certificatul de urbanism depus in urma solicitarii de informatii suplimentare a fost emis in scopul Construire pensiune agro-turistica 
D+P+E+M cu piscina si imprejmuire in contradictie cu precizarile din CF unde solicitantul propune construirea unei pensiuni agroturistice P+E, piscina si imprejmuire si fara a preciza 
faza PUG/PUZ/PUD aprobata de Consiliul Judetean/Local.

EG15: Conform precizarilor din CF cap. 3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor, constructia va fi prevazuta cu parter si etaj. Notificarea Agentiei pentru Protectia Mediului Satu 
Mare este eliberata pentru realizarea primei versiuni a Planului de urbanism Zonal - PUZ - Construire pensiune agro-turistica D+P+E+M cu piscina si imprejmuire, aceasta vizand 
incadrarea in PUZ si nu proiectul de construire al agropensiunii.
  3.5 nu este cazul  Avand in vedere ca cererea de finantare este neeligibila, pentru completarea Bugetului Indicativ, a Planului Financiar si a Matricei de verificare, s-au pastrat valorile 
din E3.1 intocmit de expertii Centrului Regional.  1.7 si 1.8 nu este cazul 

278 313 M 01 12 6 32 00062 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA 

SILVAŞ, COMUNA SĂUCA, JUDEŢUL 
SATU MARE

FARCAU ILDIKO SATU-MARE Comuna/Oras 
SAUCA Sat SILVAS - - - - - - - - - - - 117.492 0 99.868 0 17.624 33.318.949

1,7 si 1.8 nu este cazul   Solicitantul nu a raspuns la informatii suplimentare transmise in data de 01.10.2012 inregistrate cu nr 18252/01.10.2012, s-a transmis  confirmarea de primire a 
acestor informatii in data de 09.10.2012 Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate, precum si specificatiilor din Ghidul consultantului si informatii suplimentare se 
specifica  '' in cazul in care raspunsul la informatii suplimentare  respectiv documentele solicitate nu parvin in termenul  de maxim 5 zile de la confirmarea de primire cererea de finantare 
va fi declarata neeligibila''
-EG9 NERESPECTAREA ACESTUI CRITERIU Certificatul de urbanism anexat nu dovedeste respectarea prevederilor PUG   Nu s-a prezentat nici un document pentru justificarea 
valorilor introsuse in buget indicativ  Solicitantul nu a raspuns la informatii suplimentare transmise in data de 01.10.2012 inregistrate cu nr 18252/01.10.2012, s-a transmis  confirmarea 
de primire a acestor informatii in data de 09.10.2012 Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate, precum si specificatiilor din Ghidul consultantului si informatii 
suplimentare se specifica  '' in cazul in care raspunsul la informatii suplimentare  respectiv documentele solicitate nu parvin in termenul  de maxim 5 zile de la confirmarea de primire 
cererea de finantare va fi declarata neeligibila''
-EG9 NERESPECTAREA ACESTUI CRITERIU Certificatul de urbanism anexat nu dovedeste respectarea prevederilor PUG  

279 313 M 01 12 6 33 00025 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA  "IRIS" DAMSA LIVIA SALAJ

Comuna/Oras 
BALAN Sat 
CHENDREA

- - - - - - - - - - - 136.593 0 99.999 0 36.594 33.418.948

Solicitantul nu a bifat punctul 9 din declaratia F.
Se va autoriza cu cod CAEN corespunzator activitatii derulate prin proiect.  EG 2.si EG 7 : La data vizitei in teren s-au constatat urmatoarele: S-a verificat exploatatia in cauza in ceea 
ce priveste inregistrarea in Registrul Agricol al Primariei BALAN, unde s-a constatat faptul ca solicitantul are inscris in Registrul agricol suprafata de 1,49 ha teren agricol (nu era stabilita 
structura de culturi). Din documentul de la APIA  a rezultat structura culturilor si anume 0,95 ha orzoaica si 0,54 ha plante de nutret. Pozitia in registrul agricol a fost deschisa in urma 
cererii solicitantului la inceputul lunii mai 2012. Deasemenea s-a verificat pozitia din registrul agricol de la adresa de domiciliu (Sat Chendrea nr. 5  Com. Balan )pozitie din care numita 
DAMSA LIVIA a fost radiata, deci nu mai era membru al gospodariei respective . Analizand si documentele depuse la Cererea de finantare precum si situatia din teren s-a constatat 
faptul ca nu se respecta criteriile  de eligibilitate EG2 si EG 7 la momentul aplicarii - exploatatia nu corespunde celor mentionate in definitia agroturismului  din fisa masurii.  O parte din 
categoria de servicii se regasesc in baza de date dar solicitantul nu a prezentat extrase din baza de date si nici oferte privind preturile utilizate in cadrul devizelor.este atasata doar o 
oferta pentru servicii de dirigine de santier si o oferta pentru servicii.   1.La verificarea bugetului indicativ comparat cu devizul deneral s-a constatat o diferenta de 2 euro in plus la 
valoarea eligibila din devizul general linia 5.2  fata de linia 5.2 din bugetul indicativ si la completarea bugetului s-a luat in calcul valoarea eligibila din bugetul indicativ depus la cererea de 
finantare - pentru a nu se depasi valoarea total eligibila din cererea de finantare. 
2.Datorita nerespectarii criteriului de eligibilitate EG 2 si EG 7  am cosiderat ca proiectul nu este eligibil conform observatiilor de la punctul 2 VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE 
DE ELIGIBILITATE 
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280 313 M 01 12 7 34 00016 2012 5 15

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
CASA DE LOCUIT IN PENSIUNE 

AGROTURISTICA, PRIN EXTINDERE 
SI ETAJARE IN LOCALITATEA 
ARPASU DE SUS, JUD. SIBIU

DOBRILA 
MARIOARA SIBIU

Comuna/Oras 
ARPASU DE JOS 
Sat ARPASU DE 

SUS

- - - - - - - - - - - 116.826 0 99.302 0 17.524 33.518.250

S-a bifat nu la EG 16 deoarece solicitanta a prezentat un contract de donatie prin care dobandeste dreptul de nuda proprietate asupra imobilului unde doreste sa realizeze investitia 
.Proprietarul imobilului isi mentine dreptul de uzufruct viager.
Nuda proprietate - Drept de proprietate care a suferit o restrangere temporara prin aceea ca posesia si folosinta asupra bunului ce face obiectul sau au fost transmise unei alte 
persoane, beneficiare a unui drept de uzufruct, uz sau abitatie.

Dreptul de uzufruct este dreptul unei persoane de a se bucura de lucrurile ce sunt proprietatea altuia și de a le culege fructele naturale, industriale si civile, întocmai ca însuși proprietarul 
lor, însă cu îndatorirea de a le conserva substanța . Uzufructul este un drept real de folosință asupra unui bun. Dreptul de uzufruct este un dezmembrământ al dreptului de proprietate, 
întrucât titularul acestuia deține numai o parte din atributele dreptului de proprietate, anume doar posesia si folosinta . Proprietarul bunului păstrează practic numai dreptul de a dispune
bun în sens juridic, respectiv ar putea încheia, de exemplu, un contract de vânzare - cumpărare cu privire la bunul în cauză; în cazul existenței unui drept de uzufruct, proprietarul este 
desemnat prin expresia "nud proprietar", iar dreptul său "nudă proprietate".
Pe cale de consecinta prin instituirea clauzei de uzufruct viager s-a  procedat  la dezmembrarea dreptului de proprietate, astfel , la donatar trecand, de la data incheierii actului de dona
, doar nuda proprietate (dispozitia), posesia si folosinta ramand donatorilor pina la stingerea uzufuctului.
Prin urmare solicitantul nu detine un drept real de prprietate  s-a bifat nu la EG 16 deoarece solicitantul nu detine un drept real de proprietate 

281 313 M 01 12 7 34 00029 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA 

UDREA GEORGETA 
DANIELA SIBIU

Comuna/Oras SURA 
MICA Sat SURA 

MICA
- - - - - - - - - - - 117.513 0 99.886 0 17.627 33.618.136

S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG 16 deoarece din documentele de proprietate prezentate, rezulta faptul ca pe terenul pe care  se doreste a fi amplasata pensiunea agroturistica 
aferenta CF 100066 nr. topo 2519/1 in suprafata de 1079 mp este proprietar Statul Roman iar UDREA AUREL HORATIU (sotul solicitantei UDREA GEORGETA DANIELA) este 
proprietar doar pe cladirile edificate pe acest teren si titular al Contractului de concesiune cu incheiere de intabulare 2629/97/18.02.1997 pentru terenul mentionat .
Terenul in cauza este concesionat pe toata durata existentei constructiei, iar solicitanta doreste sa contruiasca o agropensiune alipita de casa existenta pe teren.
Din extras CF 100066 aferent nr. topo 2519/1 rezulta si interdictii, din partea BANK LEUMI ROMANIA SA SUC SIBIU, cladirile fiind ipotecate prin doua contracte de ipoteca 1555/2007 
si  1556/2007, cu interdictie de grevare, instrainare, inchiriere, dezmembrare, construire, demolare si constituire ca aport la capital social la care se adauga interdictiile din Act aditional 
nr. 1/2008, respectiv alipire, restructurare, amenajare.  Mentionam faptul ca nu exista acordul bancii pentru edificare proiect.  Proiectul nu este eligibil, solicitanta UDREA GEORGETA 
DANIELA nu este coproprietara sau proprietara pe cladirea/terenul pe care doreste sa realizeze proiectul proprietar fiind sotul acesteia doar pe cladire.
Nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG 16 deoarece din documentele de proprietate prezentate, rezulta faptul ca, ca pe terenul pe care  se doreste a fi amplasata pensiunea 
agroturistica aferenta CF 100066 nr. topo 2519/1 in suprafata de 1079 mp este proprietar Statul Roman iar UDREA AUREL HORATIU (sotul solicitantei UDREA GEORGETA 
DANIELA) este proprietar doar pe cladirile edificate pe acest teren si titular al Contractului de concesiune cu incheiere de intabulare 2629/97/18.02.1997 pentru terenul mentionat .
Terenul in cauza este concesionat pe toata durata existentei constructiei, iar solicitanta doreste sa contruiasca o agropensiune alipita de casa existenta pe teren.
Din extras CF 100066 aferent nr. topo 2519/1 rezulta si interdictii, din partea BANK LEUMI ROMANIA SA SUC SIBIU, cladirile fiind ipotecate prin doua contracte de ipoteca 1555/2007 
si  1556/2007, cu interdictie de grevare, instrainare, inchiriere, dezmembrare, construire, demolare si constituire ca aport la capital social la care se adauga interdictiile din Act aditional 
nr. 1/2008, respectiv alipire, restructurare, amenajare.  Mentionam faptul ca nu exista acordul bancii pentru edificare proiect. 

282 313 M 01 12 7 34 00035 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE 
TURISTICA  IURA

BOOREL 
GHEORGHE RARES SIBIU

Comuna/Oras 
PORUMBACU DE 

JOS Sat 
PORUMBACU DE 

SUS

- - - - - - - - - - - 113.678 0 96.626 0 17.052 33.714.762

Proiectul nu este eligibil, nu se indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate:
- La criterul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece in Raportul asupra verificarii pe teren este mentionat faptul ca solicitantul nu desfasura activitate agricola la momentul depunerii 
cererii de finantare, in Registrul agricol eliberat de primaria comunei Porumbacu  de Jos are o suprafata de 30 ari pasune, iar din documentele prezentate  in urma solicitarii de informatii 
suplimentare reiese ca mai detine si  animale dar acestea sunt inregistrate in Registrul agricol ulterior depunerii cererii de finantare, respectiv suine in data de 01.06.2012  iar bovina in 
data de 05.06.2012.Deasemenea la data vizitei pe teren solicitantul a afirmat faptul ca animalele pe care le are in exploatatia agricola sunt la pasunat, fara a indica locul unde pasunea
si nici nu a putut prezenta adaposturile acestora. 
-La criteriul de eligibilitate EG7 s-a bifat NU, deoarece nu se respecta definitia agroturismului, respectiv asigurarea partiala a hranei turistilor din gospodaria proprie, solicitantul nu 
desfasura activitate agricola in momentul depunerii cererii de finantare.  Proiectul nu este eligibil, nu se indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate:
- La criterul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece in Raportul asupra verificarii pe teren este mentionat faptul ca solicitantul nu desfasura activitate agricola la momentul depunerii 
cererii de finantare, in Registrul agricol eliberat de primaria comunei Porumbacu  de Jos are o suprafata de 30 ari pasune, iar din documentele prezentate  in urma solicitarii de informatii 
suplimentare reiese ca mai detine si  animale dar acestea sunt inregistrate in Registrul agricol ulterior depunerii cererii de finantare, respectiv suine in data de 01.06.2012  iar bovina in 
data de 05.06.2012.Deasemenea la data vizitei pe teren solicitantul a afirmat faptul ca animalele pe care le are in exploatatia agricola sunt la pasunat, fara a indica locul unde pasunea
si nici nu a putut prezenta adaposturile acestora. 
-La criteriul de eligibilitate EG7 s-a bifat NU, deoarece nu se respecta definitia agroturismului, respectiv asigurarea partiala a hranei turistilor din gospodaria proprie, solicitantul nu 
desfasura activitate agricola in momentul depunerii cererii de finantare.  S-a bifat NU la punctul 1.2 deoarece in Doc 1 Studiu de fezabilitate nu s-au trecut pe neeligibil cheltuieli aferente 
apartamentului administratorului de la parterul pensiunii iar in partea de descriere a proiectului exista elemente de descriere care nu au nici o legatura cu investia in agropensiune ci cu o 
investitie de pe componenta b.  S-a bifat NU la criterul de eligibilitate EG2 deoarece in Raportul asupra verificarii pe teren este mentionat faptul ca solicitantul nu desfasura activitate 
agricola la momentul depunerii cererii de finantare, in Registrul agricol eliberat de primaria comunei Porumbacu  de Jos are o suprafata de 30 ari pasune din care nu poate asigura 
partial hrana turistilor, iar din documentele prezentate  in urma solicitarii de informatii suplimentare reiese ca mai detine si  animale dar acestea sunt inregistrate in Registrul agricol 
ulterior depunerii cererii de finantare, respectiv suine 01.06.2012  iar bovina in data de 05.06.2012.Deasemenea la data vizitei pe teren solicitantul a afirmat faptul ca animalele pe care 
le are in exploatatia agricola sunt la pasunat, fara a indica locul unde pasuneaza si nici nu a putut prezenta adaposturile acestora. 
La criteriul de eligibilitate EG7 s-a bifat NU nu se respecta definitia agroturismului, respectiv asigurarea partiala a hranei turistilor din gospodaria proprie  deoarece solicitantul nu 
desfasura activitate agricola in momentul depunerii cererii de finatare.  S-a bifat NU la criterul de eligibilitate EG2 deoarece in Raportul asupra verificarii pe teren este mentionat faptul 
solicitantul nu desfasura activitate agricola la momentul depunerii cererii de finantare, in Registrul agricol eliberat de primaria comunei Porumbacu  de Jos are o suprafata de 30 ari 
pasune din care nu poate asigura partial hrana turistilor, iar din documentele prezentate  in urma solicitarii de informatii suplimentare reiese ca mai detine si  animale dar acestea sunt 
inregistrate in Registrul agricol ulterior depunerii cererii de finantare, respectiv suine 01.06.2012  iar bovina in data de 05.06.2012.Deasemenea la data vizitei pe teren solicitantul a 
afirmat faptul ca animalele pe care le are in exploatatia agricola sunt la pasunat, fara a indica locul unde pasuneaza si nici nu a putut prezenta adaposturile acestora. 
La criteriul de eligibilitate EG7 s-a bifat NU nu se respecta definitia agroturismului, respectiv asigurarea partiala a hranei turistilor din gospodaria proprie  deoarece solicitantul nu 
desfasura activitate agricola in momentul depunerii cererii de finatare. 

283 313 M 01 12 1 35 00006 2012 5 9 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

HORODNIC IOANA 
ALEXANDRA SUCEAVA

Comuna/Oras SARU 
DORNEI Sat 

NEAGRA SARULUI
- - - - - - - - - - - 117.278 0 99.686 0 17.592 33.814.448

Solicitantul HORODNIC IOANA ALEXANDRA nu indeplineste punctul 6 din Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1-“Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plati (sprijin)si a obtine astfel un avantaj care contravine masurii?”, intrucat s-au sesizat elemente comune in proiectul depus de HORODNIC IOANA ALEXANDRA si cel 
depus de URSACHI GEORGE MARIAN. A
A procedat la fractionarea artificiala a investitiei/ trenului/patrimoniului cu scopul de a depasi plafonul maxim de sprijin”-aceasta conditie este intrunita, intrucat s-a procedat la 
fractionarea unui teren in scopul de a beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura (M313) ale caror valori, cumulate, depasesc plafonul maxim acceptat/proiect;
“investitiile sunt de acelasi tip”-proiectele ce se propun sunt de acelasi tip si sunt aproximativ identice, fiind prevazute in ambele cazuri structuri similare din punct de vedere al 
compartimentarilor si cu acelasi numar de camere;
“ar putea functiona in viitor ca un tot unitar, ca o singura entitate”-data fiind proximitatea terenurilor, asemanarea obiectivelor ce se doresc implementate, dar si faptul ca cele doua 
agropensiuni, conform planselor, sunt aproximativ identice, consideram ca, daca ar fi contractate si implementate, ar putea functiona ca o singura entitate ce ofera clientilor o structura 
de primire turistica cu un numar de camere decat o pot face separat;
“intre firmele solicitante exista vreo legatura”-in acest caz legaturile sunt evidentiate avand in vedere numele comun URSACHI, cel mai probabil cei doi solicitanti sunt frate si sora;
“investitiile sunt vecine intre ele”-acest criteriu este intrunit deoarece terenurile pe care se vor realiza cele doua investitii sunt in imediata vecinatate.

284 313 M 01 12 1 35 00007 2012 5 9 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

URSACHI GEORGE 
MARIAN SUCEAVA

Comuna/Oras SARU 
DORNEI Sat 

NEAGRA SARULUI
- - - - - - - - - - - 117.154 0 99.581 0 17.573 33.914.029

  - S-au solicitat informatii suplimentare cu privire la:
    - Doc.4.2- Prezentati Extras de Carte funciara pe numele solicitantului URSACHI  GEORGE MARIAN ,cu referire la Contractul de Vanzare, autentificat cu nr. 2324/13.12.2011.
   . Neconcordante intre Bugetul indicativ si  Anexaele A –cheltuieli eligibile/neeligibile. 
    - In SF. – La  Cap.3.8, Rog detaliati conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,  toate dotarile si echipamentele ce sunt prevazute a se achizitiona prin proiect.
    - Conform structurii cadru pentru beneficiarii privati, detaliati precizarea  ipotezelor care au stat la baza intocmirii  proiectiilor financiare.  
    -  In conformitate cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011, verificati, completati si corectati  existenta dotarilor obligatorii si suplimentare. 
   -Prezentati Deviz neeligibil  separat  pt. parcare.
   - Prezentati Deviz  separat  pt. central termica.
   - Prezentati oferta pentru panouri solare.
    - In urma modificarilor aparute, incadrati corect pe capitole si linii bugetare, refaceti ,  Deviz general si al componentei A,  Devizul obiectului eligibil/neeligibil, Indicatori financiari, 
Proiectii financiare, precum si anexele  C aferente. Refaceti Planul Financiar corelat cu Planul Financiar din SF-ul proiectului.
-Prezentati oferte conforme si  corespunzatoare pentru bunurile prevazute a fi achizitionate. 
 Solicitantul URSACHI GEORGE MARIAN nu indeplineste punctul 6 din Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1-“Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plati (sprijin)si a obtine astfel un avantaj care contravine masurii?”, intrucat s-au sesizat elemente comune in proiectul depus de URSACHI GEORGE MARIAN si cel depus 
de HORODNIC IOANA ALEXANDRA. 

285 313 M 01 12 1 35 00009 2012 5 10

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "POPASUL 
CACICA" FOISOR, ANEXE, 

IMPREJMUIRE

GALES ALEXANDRU-
LUCIAN SUCEAVA

Comuna/Oras 
CACICA Sat 

CACICA
- - - - - - - - - - - 117.641 0 99.994 0 17.647 34.014.023

Cod CAEN 5220, 9311  Proiectul este declarat neeligibil, pentru neandeplinirea Criteriului de Eligibilitate 6 – crearea de conditii artificiale. A
,,Urmare verificărilor efectuate  existenţa elementelor de suspiciune de fracţionare artificială a investiţiilor cu scopul de a obţine un avantaj ce contravine obiectivelor măsurii, constatate 
, se confirmă, având în vedere elementele comune celor trei solicitanţi după cum urmează:
- Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela au acelaşi domiciliu; la fel, Galeş Silviu-Florin şi Galeş Alexandru-Lucian au domiciliu comun şi acelaşi nume de familie, fiind posibile rude/afini;
- anterior datei de 03.04.2012, solicitanţii Mîrza Gabriela, Galeş Silviu Florin şi Galeş Alexandru Lucian au avut domiciliul în mediul urban, nefăcând parte la acel moment din categoria 
beneficiarilor eligibili, aceştia mutându-şi domiciliul în mediul rural cu aproximativ o lună înainte de depunerea cererilor de finanţare, fapt ce constituie în sine un indiciu de creare de 
condiţii artificiale cu scopul fie de a depăşi plafonul maxim al sprijinului financiar nerambursabil, fie de a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură;
- toţi solicitantii menţionează în cererile de finanţare aceeaşi adresă de e-mail şi anume:
galessf@yahoo.co.uk;
- extrasele de cont prezentate de Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela sunt emise în aceeaşi zi, într-un interval de aproximativ 15 minute;
- în dosarele cererilor de finanţare există o multitudine de documente emise de diverse autorităţi (adrese eliberate de bancă pentru confirmarea existenţei contului aferent derulării 
operaţiunilor cu APDRP, adrese eliberate de bancă pentru actualizarea datelor de identificare/specimene de semnături titular cont, adeverinţele eliberate de Primăria Comunei Cacica 
referitoare la suprafeţele de teren agricol/arabiVgrădini deţinute de solicitanţi, certificatele APIA, certificatele de urbanism şi cererile în baza cărora au fost emise acestea, ofertele de 
preţ folosite pentru a fundamenta devizul general) în aceleaşi zile pentru toţi solicitanţii (sau doi câte doi: Mîrza Gabriela şi Creţu Constantin, respectiv Galeş Alexandru-Lucian şi Galeş 
Silviu-Florin) şi cu numere de înregistrare consecutive;
- bugetele indicative totale aferente proiectelor depuse de Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela sunt identice: 157.341 Euro;
- în scopul demonstrării activităţii de agroturism, toţi cei patru solicitanţi au prezentat documente din care reiese că deţin câte o grădină familială în suprafaţă de 100 mp, cultivată cu 
legume, astfel: 50 mp varză albă, 20 mp castraveţi şi 30 mp ceapă;
- Creţu Constantin, Mîrza Gabriela şi Galeş Alexandru-Lucian figurează în Registrul Fermelor din data de 02.05.2012, cu doar 8 zile înainte de depunerea cererilor de finanţare;
- terenurile pe care se vor realiza investiţiile propuse provin dintr-o singură sursă: parcela de 7500 mp - fâneaţă, situată în intravilanul corn. Cacica, jud. Suceava, pe care iniţial a deţinut-
o solicitantul Galeş Silviu-Florin. Acesta a dezmembrat-o în cinci parcele, conform actului de dezmembrare nr. 241 7/23 .11.2011, ulterior vânzând trei dintre acestea celorlalţi solicitanţi.;
- cele patru proiecte au fost întocmite de aceleaşi firme de consultanţă şi de proiectare;
- solicitanţii Mîrza Gabriela şi Creţu Constantin, respectiv Galeş Alexandru-Lucian şi Galeş Silviu-Florin, au folosit aceleaşi oferte de preţ pentru a fundamenta devizul general (primii d
oferta nr. 62726/ 08.05.2012 a SC VALROM INDUSTRIE SRL, pentru separator grăsimi, iar ceilalţi doi - ofertanr. 298/07.05.2012 a SC CASA DESIGN SRL, pentru hidrofor).,, aspecte 
ce duc la neandeplinirea Criteriului de Eligibilitate 6 – crearea de conditii artificiale.
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Valoare 
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Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
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Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

286 313 M 01 12 1 35 00008 2012 5 10

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "CASA 

TARANEASCA" FOISOR, ANEXE, 
IMPREJMUIRE

CRETU 
CONSTANTIN SUCEAVA

Comuna/Oras 
CACICA Sat 

CACICA
- - - - - - - - - - - 117.406 0 99.795 0 17.611 34.113.818

Cod CAEN 5520  Proiectul este declarat neeligibil. Neîndeplinirea Criteriului General de Eligibilitate 1 si a Criteriului de Eligibilitate 6 – crearea de conditii artificiale. ,,Având în vedere că 
din contractul de vânzare-cumpărare nr. 166/01.02.2012 nu rezultă că, odată cu dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1217 mp (nr. cadastral 30879), solicitantul Creţu 
Constantin ar fi dobândit şi dreptul de acces la acest teren şi că pentru a avea acces la parcela sa, Creţu Constantin trebuie să traverseze parcela de 769 mp (nr. cadastral 30880) - 
destinată construirii drumului de acces pietonal şi auto, nu este asigurat accesul la infrastructura de bază (drum de acces pietonal şi auto) pentru investiţia în cauză,
ceea ce afectează eligibilitatea proiectului.,, aspect ce duce la neandeplinirea Criteriului General de Eligibilitate 1.
,,Urmare verificărilor efectuate  existenţa elementelor de suspiciune de fracţionare artificială a investiţiilor cu scopul de a obţine un avantaj ce contravine obiectivelor măsurii,  având în 
vedere elementele comune celor trei solicitanţi după cum urmează:
- Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela au acelaşi domiciliu; la fel, Galeş Silviu-Florin şi Galeş Alexandru-Lucian au domiciliu comun şi acelaşi nume de familie, fiind posibile rude/afini;
- anterior datei de 03.04.2012, solicitanţii Mîrza Gabriela, Galeş Silviu Florin şi Galeş Alexandru Lucian au avut domiciliul în mediul urban, nefăcând parte la acel moment din categoria 
beneficiarilor eligibili, aceştia mutându-şi domiciliul în mediul rural cu aproximativ o lună înainte de depunerea cererilor de finanţare, fapt ce constituie în sine un indiciu de creare de 
condiţii artificiale cu scopul fie de a depăşi plafonul maxim al sprijinului financiar nerambursabil, fie de a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură;
- toţi solicitantii menţionează în cererile de finanţare aceeaşi adresă de e-mail şi anume:
galessf@yahoo.co.uk;
- extrasele de cont prezentate de Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela sunt emise în aceeaşi zi, într-un interval de aproximativ 15 minute;
- în dosarele cererilor de finanţare există o multitudine de documente emise de diverse autorităţi (adrese eliberate de bancă pentru confirmarea existenţei contului aferent derulării 
operaţiunilor cu APDRP, adrese eliberate de bancă pentru actualizarea datelor de identificare/specimene de semnături titular cont, adeverinţele eliberate de Primăria Comunei Cacica 
referitoare la suprafeţele de teren agricol/arabiVgrădini deţinute de solicitanţi, certificatele APIA, certificatele de urbanism şi cererile în baza cărora au fost emise acestea, ofertele de 
preţ folosite pentru a fundamenta devizul general) în aceleaşi zile pentru toţi solicitanţii (sau doi câte doi: Mîrza Gabriela şi Creţu Constantin, respectiv Galeş Alexandru-Lucian şi Galeş 
Silviu-Florin) şi cu numere de înregistrare consecutive;
- bugetele indicative totale aferente proiectelor depuse de Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela sunt identice: 157.341 Euro;
- în scopul demonstrării activităţii de agroturism, toţi cei patru solicitanţi au prezentat documente din care reiese că deţin câte o grădină familială în suprafaţă de 100 mp, cultivată cu 
legume, astfel: 50 mp varză albă, 20 mp castraveţi şi 30 mp ceapă;
- Creţu Constantin, Mîrza Gabriela şi Galeş Alexandru-Lucian figurează în Registrul Fermelor din data de 02.05.2012, cu doar 8 zile înainte de depunerea cererilor de finanţare;
- terenurile pe care se vor realiza investiţiile propuse provin dintr-o singură sursă: parcela de 7500 mp - fâneaţă, situată în intravilanul corn. Cacica, jud. Suceava, pe care iniţial a deţinut-
o solicitantul Galeş Silviu-Florin. Acesta a dezmembrat-o în cinci parcele, conform actului de dezmembrare nr. 241 7/23 .11.2011, ulterior vânzând trei dintre acestea celorlalţi solicitanţi.;
- cele patru proiecte au fost întocmite de aceleaşi firme de consultanţă şi de proiectare;
- solicitanţii Mîrza Gabriela şi Creţu Constantin, respectiv Galeş Alexandru-Lucian şi Galeş Silviu-Florin, au folosit aceleaşi oferte de preţ pentru a fundamenta devizul general (primii d
oferta nr. 62726/ 08.05.2012 a SC VALROM INDUSTRIE SRL, pentru separator grăsimi, iar ceilalţi doi - ofertanr. 298/07.05.2012 a SC CASA DESIGN SRL, pentru hidrofor).,, aspecte 
ce duc la neandeplinirea Criteriului de Eligibilitate 6 – crearea de conditii artificiale.  

287 313 M 01 12 1 35 00012 2012 5 10
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA "LA BUNICI" 
FOISOR, ANEXE, IMPREJMUIRE

MIRZA GABRIELA SUCEAVA
Comuna/Oras 
CACICA Sat 

CACICA
- - - - - - - - - - - 117.406 0 99.795 0 17.611 34.213.613

Cod CAEN 5520, 9311  Proiectul este declarat neeligibil.Pentru neandeplinirea Criteriului de Eligibilitate 6 – crearea de conditii artificiale. 
,,Urmare verificărilor efectuate  existenţa elementelor de suspiciune de fracţionare artificială a investiţiilor cu scopul de a obţine un avantaj ce contravine obiectivelor măsurii, constatate 
, se confirmă, având în vedere elementele comune celor trei solicitanţi după cum urmează:
- Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela au acelaşi domiciliu; la fel, Galeş Silviu-Florin şi Galeş Alexandru-Lucian au domiciliu comun şi acelaşi nume de familie, fiind posibile rude/afini;
- anterior datei de 03.04.2012, solicitanţii Mîrza Gabriela, Galeş Silviu Florin şi Galeş Alexandru Lucian au avut domiciliul în mediul urban, nefăcând parte la acel moment din categoria 
beneficiarilor eligibili, aceştia mutându-şi domiciliul în mediul rural cu aproximativ o lună înainte de depunerea cererilor de finanţare, fapt ce constituie în sine un indiciu de creare de 
condiţii artificiale cu scopul fie de a depăşi plafonul maxim al sprijinului financiar nerambursabil, fie de a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură;
- toţi solicitantii menţionează în cererile de finanţare aceeaşi adresă de e-mail şi anume:
galessf@yahoo.co.uk;
- extrasele de cont prezentate de Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela sunt emise în aceeaşi zi, într-un interval de aproximativ 15 minute;
- în dosarele cererilor de finanţare există o multitudine de documente emise de diverse autorităţi (adrese eliberate de bancă pentru confirmarea existenţei contului aferent derulării 
operaţiunilor cu APDRP, adrese eliberate de bancă pentru actualizarea datelor de identificare/specimene de semnături titular cont, adeverinţele eliberate de Primăria Comunei Cacica 
referitoare la suprafeţele de teren agricol/arabiVgrădini deţinute de solicitanţi, certificatele APIA, certificatele de urbanism şi cererile în baza cărora au fost emise acestea, ofertele de 
preţ folosite pentru a fundamenta devizul general) în aceleaşi zile pentru toţi solicitanţii (sau doi câte doi: Mîrza Gabriela şi Creţu Constantin, respectiv Galeş Alexandru-Lucian şi Galeş 
Silviu-Florin) şi cu numere de înregistrare consecutive;
- bugetele indicative totale aferente proiectelor depuse de Creţu Constantin şi Mîrza Gabriela sunt identice: 157.341 Euro;
- în scopul demonstrării activităţii de agroturism, toţi cei patru solicitanţi au prezentat documente din care reiese că deţin câte o grădină familială în suprafaţă de 100 mp, cultivată cu 
legume, astfel: 50 mp varză albă, 20 mp castraveţi şi 30 mp ceapă;
- Creţu Constantin, Mîrza Gabriela şi Galeş Alexandru-Lucian figurează în Registrul Fermelor din data de 02.05.2012, cu doar 8 zile înainte de depunerea cererilor de finanţare;
- terenurile pe care se vor realiza investiţiile propuse provin dintr-o singură sursă: parcela de 7500 mp - fâneaţă, situată în intravilanul corn. Cacica, jud. Suceava, pe care iniţial a deţinut-
o solicitantul Galeş Silviu-Florin. Acesta a dezmembrat-o în cinci parcele, conform actului de dezmembrare nr. 241 7/23 .11.2011, ulterior vânzând trei dintre acestea celorlalţi solicitanţi.;
- cele patru proiecte au fost întocmite de aceleaşi firme de consultanţă şi de proiectare;
- solicitanţii Mîrza Gabriela şi Creţu Constantin, respectiv Galeş Alexandru-Lucian şi Galeş Silviu-Florin, au folosit aceleaşi oferte de preţ pentru a fundamenta devizul general (primii d
oferta nr. 62726/ 08.05.2012 a SC VALROM INDUSTRIE SRL, pentru separator grăsimi, iar ceilalţi doi - ofertanr. 298/07.05.2012 a SC CASA DESIGN SRL, pentru hidrofor).,, aspecte 
ce duc la neandeplinirea Criteriului de Eligibilitate 6 – crearea de conditii artificiale. 

288 313 M 01 12 1 35 00010 2012 5 10

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "ROUA 

BUCOVINEI" FOISOR, ANEXE, 
IMPREJMUIRE

GALES SILVIU-
FLORIN SUCEAVA

Comuna/Oras 
CACICA Sat 

CACICA
- - - - - - - - - - - 116.167 0 98.741 0 17.426 34.312.354

Proiectul este declarat neeligibil. Pentru neandeplinirea Criteriului de Eligibilitate 1.4 si a Criteriului de Eligibilitate 6 – crearea de conditii artificiale.  ,, Din analiza studiului de fezabilitate 
întocmit în data de 30.04.2012, depus de Galeş Silviu Florin, s-a observat că la punctele 1.4 şi 2.4 din acesta, solicitantul menţionează că deţine în proprietate 7500 mp - fâneaţă, în 
corn. Cadea, jud. Suceava, aspect ce poate conduce la două posibilităţi: fie studiul de fezabilitate conţine date nereale/incorecte/inexacte (ţinând cont că din documentele de proprietate 
existente în dosarele solicitanţilor rezultă că acest teren a fost dezmembrat în cinci parcele, trei dintre acestea fiind vândute celorlalţi solicitanţi), fie la data de 30.04.2012 solicitantul 
Galeş Silviu-Florin îşi reîntregise dreptul de proprietate asupra parcelei de 7500 mp- fâneaţă, situată în intravilanul corn. Cacîca, jud. Suceava, printr-o modalitate care nu a fost adusă la 
cunoştinţa APDRP.
În prima situaţie, rezultă că solicitantul a încălcat Declaraţia pe propria răspundere - Anexa F la cererea de finanţare, respectiv: punctul 3 "Declar că toate iriformaţiile din prezenta 
cerere de finanţare şi din documentele anexate sunt corecte ( . .)" şi punctul 4 "Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosinţă vor fi 
notificate APDRP fn termen de trei zile de la data încheierii lor. (. .) ", caz în care proiectul poate deveni neeligibil (conform punctului 8 din această declaraţie).
În cazul în care s-ar adeveri cea de-a doua variantă, aceasta este de natură să afecteze şi eligibilitatea celorlalte trei proiecte (criteriul de eligibilitate EG 16).,, aspect ce duce la 
neandeplinirea Criteriului Eligibilitate 1.4  

289 313 M 01 12 1 35 00018 2012 5 11

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "PLAI 

BUCOVINEAN" FOISOR, ANEXE SI 
IMPREJMUIRE

MACOVEI ANA-
MARIA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MANASTIREA 

HUMORULUI Sat 
MANASTIREA 
HUMORULUI

- - - - - - - - - - - 117.598 0 99.958 0 17.640 34.412.312

Au fost solicitate informatii suplimentare prin fisa E 3.4parte I, la care solicitntul a transmis raspuns prin fisa E 3.4 partea a II-a, inregistrata la CR Iasi cu nr.  13193/17.10.2012.In urma 
analizarii raspunsurilor la informatiile solicitate s-au tras urmatoarele concluzii:
DOC. 1-Studiul de fezabilitate -devizul pe obiect pentru camera administratorului a fost refacut conform observatiilor transmise prin E 3.4, pentru o valoare de 16.054 euro, proportional 
cu valoarea investitiei de baza si tinand cont de ponderea acestui spatiu in total spatiu de locuit; - La cap. 4 din devizul general si ,corespunzator din bugetul proiectului, transmise prin 
formularul E3.4, partea a ll-a, nu se realizeaza o diminuare corespunzatoare a valorii spatiului destinat exclusiv turistilor, aceata valoare fiind de 106.251 euro, fata de 107.4130euro in 
bugetul initial din cererea de finantare, deci s-a plusat valoarea constructiei fara a se argumenta acest lucru. Valoarea devizului pe obiect eligibil pentru constructia de baza la capitolul 4 
trebuia diminuata cu valoarea declarata neeligibila, conform cu observatiile din fisa E 3.4 partea l. In aceste conditii a crescut si valoarea totala a proiectului de la 159.610 euro la 
173.499 euro. Deaorece nu au fost respectate solicitarile transmise prin formularul de informatii suplimentare imputernicitului reprezentantului legal, proiectul este neeligibil.
De asemenea bugetul indicativ refacut, transmis prin fisa E 3.4 partea a-II-a nu tine cont de solicitarile din Fisa E 3.4 partaa-I.  Au fost solicitate informatii suplimentare prin fisa E 
3.4parte I, la care solicitntul a transmis raspuns prin fisa E 3.4 partea a II-a, inregistrata la CR Iasi cu nr.  13193/17.10.2012.In urma analizarii raspunsurilor la informatiile solicitate s-au 
tras urmatoarele concluzii:
DOC. 1-Studiul de fezabilitate -devizul pe obiect pentru camera administratorului a fost refacut conform observatiilor transmise prin E 3.4, pentru o valoare de 16.054 euro, proportional 
cu valoarea investitiei de baza si tinand cont de ponderea acestui spatiu in total spatiu de locuit; - La cap. 4 din devizul general si ,corespunzator din bugetul proiectului, transmise prin 
formularul E3.4, partea a ll-a, nu se realizeaza o diminuare corespunzatoare a valorii spatiului destinat exclusiv turistilor, aceata valoare fiind de 106.251 euro, fata de 107.4130euro in 
bugetul initial din cererea de finantare, deci s-a plusat valoarea constructiei fara a se argumenta acest lucru. Valoarea devizului pe obiect eligibil pentru constructia de baza la capitolul 4 
trebuia diminuata cu valoarea declarata neeligibila, conform cu observatiile din fisa E 3.4 partea l. In aceste conditii a crescut si valoarea totala a proiectului de la 159.610 euro la 
173.499 euro. Deaorece nu au fost respectate solicitarile transmise prin formularul de informatii suplimentare imputernicitului reprezentantului legal, proiectul este neeligibil.
De asemenea bugetul indicativ refacut, transmis prin fisa E 3.4 partea a-II-a nu tine cont de solicitarile din Fisa E 3.4 partaa-I. 

290 313 M 01 12 1 35 00033 2012 5 14

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "BUKOVINA" SI 

ANEXE

COROAMA 
DASCALIUC 

LACRAMIOARA
SUCEAVA

Comuna/Oras 
MANASTIREA 

HUMORULUI Sat 
MANASTIREA 
HUMORULUI

- - - - - - - - - - - 112.248 0 95.411 0 16.837 34.507.723

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii
Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520,9329;
  Pct.4.2, 4.3- Pentru servicii si bunuri s-au prezentat oferte conforme si extrase BD SAPARD cu incadrarea sumelor in limitele admise;  
Nu este indeplinit pct.6 "Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?":
In conformitate cu Manualul de procedura  a elementelor referitoare la crearea de conditii artificiale în vederea obţinerii unui avantaj care să contravină obiectivelor M 313 si obtinerii 
sprijinului financiar nerambursabil pentru proiectul depus de solicitantul Coroama Dascaliuc  Lacramioara, s-au constatat urmatoarele:
Exista elemente comune intre solicitantul  Coroama Dascaliuc  Lacramioara si solicitantul Coroama Mirela Gabriela cum ar fi:
1. Vecinatate. Intre cei doi solicitanti  exista elemente de vecinatate pe latura de nord si pentru calea de acces;
2. Amplasare proiect: Sat Manastirea Humorului, comuna Manastirea Humorului, jud. Suceava;
3. Proprietate teren - forma de dobandire de la acelasi vanzator: Costiug Cristurean Cristina Aurelia si Costiug Cristurean Cezar, in caliate de soti. Familia Costiug vinde solicitantilor 
Coroama Dascaliuc Lacramioara si Coroama Mirela Gabriela 2 parcele  de teren in suprafata de 1.363 mp (invecinate pe latura de nord), cat si cota de ½ parti din suprafata de 137 mp 
cu destinatie inscrisa in cartea funciara  ca drum de acces comun pentru cei doi solicitanti FEADR . Actele de vanzare cumparare pentru cele 2 terenuri, cu nr. 384 si 385 au fost 
autentificate notarial in aceeasi zi - 21.02.2012;
Certificatele de urbanism emise in scopul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii, cu nr. 11 si 12 au fost eliberate de primaria comunei Manastirea Humorului in aceeasi zi – 
06.03.2012;
4. Sursele de cofinantare ale proiectului:  Ambele extrasele de cont sunt eliberate in data de 10.05.2012;
5. Investitii identice, proiectele au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta;
6. Totodată, ambii solicitanti deţin în proprietate, conform extraselor din Registul Agricol al
loc. Mănăstirea Humorului, câte o suprafaţă de 100 mp, pe care fiecare va cultiva câte 50 mp de ceapă şi 50 mp morcovi, în vederea asigurării, din producţie proprie, a unei părţi din 
hrana
servită clienţilor, solicitanţii obţinând, fiecare, câte un Certificat de producător în data de
03.05.2012 (cu 12 zile înaintea depunerii cererilor de finanţare). Menţionăm că nu există prevederi care să impună o suprafaţă minimă necesară desfăşurării activităţilor agricole în 
cazul agropensiunilor, însă, acest lucru poate reprezenta un indiciu că solicitanţii crează condiţii artificiale în vederea întrunirii condiţiilor minime necesare depunerii unui proiect pe 
măsura 313- Agropensiuni, şi de a beneficia de confinanţare publică în procent sporit (85% în cazul agropensiunilor faţă de 50% în cazul pensiunilor).
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291 313 M 01 12 1 35 00029 2012 5 14 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA 

MITRIC CARMEN-
DANIELA SUCEAVA

Comuna/Oras 
DORNA 

CANDRENILOR Sat 
DORNA 

CANDRENILOR

- - - - - - - - - - - 116.705 0 99.199 0 17.506 34.606.922

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2: 
In conformitate cu Manualul de procedura  a elementelor referitoare la crearea de conditii artificiale în vederea obţinerii unui avantaj care să contravină obiectivelor M 313 si obtinerii 
sprijinului financiar nerambursabil pentru proiectul depus de solicitantul Mitric Carmen Daniela, s-a considerat neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG2 datorita urmatoarele motive:
- Solicitantul si-a mutat domiciliul din mediul urban in mediul rural pentru a intra in categoria beneficiarilor eligibili, ceea ce constituie in sine un indiciu privind crearea de conditii artificiale 
in scopul de a beneficia de finantare nerambursabila si de a determina un avantaj care sa contravina obiectivelor masurii 313;
- Solicitantul si-a schimbat domiciliul in mediul rural cu 6 zile inainte de depunerea cererii de finantare,fapt pentru care se poate considera ca nu avea timpul efectiv necesar pentru 
practicarea activitatii agricole la momentul aplicarii;
- In cererea de finantare exista neconcordante in ceea ce priveste suprafetele/tipul culturilor declarate in Studiul de Fezabilitate, respectiv in adeverintele si in extrasele din registrul 
agricol eliberate de primaria comunei Dorna Candrenilor;
- Activitatea de crestere a animalelor nu poate fi luata in considerare atata timp cat le detine in coproprietate cu solicitantul Mitric Daniel Marius, fost sot, neputand stabili partea care-i 
revine;
- Activitatea agricola prezentata in S.F. si sustinuta prin documentele depuse in acest sens in dosarul cererii de finantare pot fi considerate insuficiente in sensul definitiei agroturismului 
din metodologia de verificare a eligibilitatii si din Ghidul M313, conform careia: „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala”.
  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2 si pct.6 ":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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AGROTURISTICA 

MITRIC DANIEL - 
MARIUS SUCEAVA

Comuna/Oras 
DORNA 

CANDRENILOR Sat 
DORNA 

CANDRENILOR

- - - - - - - - - - - 116.705 0 99.199 0 17.506 34.706.121

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2: 
- Solicitantul si-a mutat domiciliul din mediul urban in mediul rural pentru a intra in categoria beneficiarilor eligibili, ceea ce constituie in sine un indiciu privind crearea de conditii artificiale 
in scopul de a beneficia de finantare nerambursabila si de a determina un avantaj care sa contravina obiectivelor masurii 313;
- Solicitantul si-a schimbat domiciliul in mediul rural cu 6 zile inainte de depunerea cererii de finantare,fapt pentru care se poate considera ca nu avea timpul efectiv necesar pentru 
practicarea activitatii agricole la momentul aplicarii;
- In cererea de finantare exista neconcordante in ceea ce priveste suprafetele/tipul culturilor declarate in Studiul de Fezabilitate, respectiv in adeverintele si in extrasele din registrul 
agricol eliberate de primaria comunei Dorna Candrenilor. Pentru anul 2012 nu este dovedita activitatea de cultivare a cartofilor de pe suprafata de 0,1 Ha, declarata in studiul de 
fezabilitate;
- Activitatea agricola prezentata in S.F. si sustinuta prin documentele depuse in acest sens in dosarul cererii de finantare pot fi considerate insuficiente in sensul definitiei agroturismului 
din metodologia de verificare a eligibilitatii si din Ghidul M313, conform careia: „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a 
activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum 
si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si 
sociala”.

293 313 M 01 12 1 35 00039 2012 5 14       "INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA" MIHALESCU MARIA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MARGINEA Sat 

MARGINEA
- - - - - - - - - - - 117.643 0 99.996 0 17.647 34.806.117

Proiectul este declarat neeligibil,  pentru neandeplinirea Criteriului General de Eligibilitate 9. Terenul pe care se realizeaza investitia propusa de solicitantul Mihalescu Maria se afla in 
extravilan, teren arabil.,, si totodata se face trimitere si la Certificatul de Urbanism nr 68 din 03.05.2012 din proiect si in care la Punctul 3.Regimul Tehnic exista mentiunea: ,,Nu exista 
LEA jt, retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in zona. POT%.,, Astfel In aceasta situatie se impune reverificarea accesului la infrastructura a proiectului in cauza, cu atat mai 
mult cu cat informatiile primite pe parcursul verificarii cererii nu sunt corelate cu informatiile prezentate in certificatul de urbanism si prin urmare nu clarifica aceste aspecte.,,       
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STRUCTURA DE PRIMIRE 
AGROTURISTICA DE TIP 

BUNGALOW-URI

MIHALI ADRIANA-
LILIANA SUCEAVA Comuna/Oras 

COSNA Sat COSNA - - - - - - - - - - - 113.210 0 96.228 0 16.982 34.902.345

  1.1 - Nu prezinta Declaratia pe proprie raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.
  1.2 - Doc.4.2-Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului/cladirii- Contract de Vinzare-Cumparare Imobiliara, autentificat cu nr.547/01.03.2010,se specifica faptul ca 
imobilul a fost cumparat "prin credit "Prima Casa" de catre BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Borsa, in baza Contractului de credit pentru investitii imobiliare 
nr.20091583281/01.03.2010 si a Contractului de garantare nr.2169/10.02.2010../.Odata cu plata pretului, toate drepturile vanzatorilor trec asupra BCR SA-Sucursala Borsa, in calitate 
de imprumutator privilegiat, in conformitate cu prevederile art.1737 aliniat 2 din Codul Civil" 
  -1.4 - Solicitantul nu şi-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie răspundere F,bifind necorespunzator la pct.6-(Declar ca organizatia pe care o reprezint NU 
are datorii catre institutii de credit si/sau institutii financiare nebancare) si pct.12- (Declar pe proprie raspundere ca Nu am datorii catre banci), in contradictie cu cele mentionate la 
pct.1.2.    EG1-Doc.4.2-Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului/cladirii- Contract de Vinzare-Cumparare Imobiliara, autentificat cu nr.547/01.03.2010,se specifica
faptul ca imobilul a fost cumparat "prin credit "Prima Casa" de catre BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Borsa, in baza Contractului de credit pentru investitii imobiliare 
nr.20091583281/01.03.2010 si a Contractului de garantare nr.2169/10.02.2010../.Odata cu plata pretului, toate drepturile vanzatorilor trec asupra BCR SA-Sucursala Borsa, in calitate 
de imprumutator privilegiat, in conformitate cu prevederile art.1737 aliniat 2 din Codul Civil" 
     - Doc.10.1- Declaratia pe proprie raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.
  EG5-EG7-EG16 -Tipul de investitie propusa prin proiect nu coincide cu Doc. 15- Aviz MDRT nr. 283/11.04.2012( vezi cap.2-Descrierea proiectului, pag.28).
   - Nu este respectat Continutul cadru la intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati.ex. Cap.3.8, Nu sunt evidentiate, conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,  
toate dotarile si echipamentele ce sunt prevazute a fi achizitionate prin proiect, in conformitate cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011, criterii obligatorii si 
suplimentare.      
  - Conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,la precizarea  ipotezelor care au stat la baza intocmirii  proiectiilor financiare, nu exista corelare intre descrierile din SF cu nr. de 
locuri de cazare in conformitate cu Aviz MDRT nr.283/11.04.2012 si corelat cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011.   
  - Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare nu sunt corecte şi nu sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de 
fezabilitate  1.1 - Nu prezinta Declaratia pe proprie raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.
  1.2 - Doc.4.2-Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului/cladirii- Contract de Vinzare-Cumparare Imobiliara, autentificat cu nr.547/01.03.2010,se specifica faptul ca 
imobilul a fost cumparat "prin credit "Prima Casa" de catre BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Borsa, in baza Contractului de credit pentru investitii imobiliare 
nr.20091583281/01.03.2010 si a Contractului de garantare nr.2169/10.02.2010../.Odata cu plata pretului, toate drepturile vanzatorilor trec asupra BCR SA-Sucursala Borsa, in calitate 
de imprumutator privilegiat, in conformitate cu prevederile art.1737 aliniat 2 din Codul Civil" 
  -1.4 - Solicitantul nu şi-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie răspundere F,bifind necorespunzator la pct.6-(Declar ca organizatia pe care o reprezint NU 
are datorii catre institutii de credit si/sau institutii financiare nebancare) si pct.12- (Declar pe proprie raspundere ca Nu am datorii catre banci), in contradictie cu cele mentionate la 
pct.1.2.
   - EG1-Doc.4.2-Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului/cladirii- Contract de Vinzare-Cumparare Imobiliara, autentificat cu nr.547/01.03.2010,se specifica    faptul 
ca imobilul a fost cumparat "prin credit "Prima Casa" de catre BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Borsa, in baza Contractului de credit pentru investitii imobiliare 
nr.20091583281/01.03.2010 si a Contractului de garantare nr.2169/10.02.2010../.Odata cu plata pretului, toate drepturile vanzatorilor trec asupra BCR SA-Sucursala Borsa, in calitate 
de imprumutator privilegiat, in conformitate cu prevederile art.1737 aliniat 2 din Codul Civil" 
     - Doc.10.1- Declaratia pe proprie raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.
  EG5-EG7-EG16 -Tipul de investitie propusa prin proiect nu coincide cu Doc. 15- Aviz MDRT nr. 283/11.04.2012( vezi cap.2-Descrierea proiectului, pag.28).
   - Nu este respectat Continutul cadru la intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati.ex. Cap.3.8, Nu sunt evidentiate, conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,  
toate dotarile si echipamentele ce sunt prevazute a fi achizitionate prin proiect, in conformitate cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011, criterii obligatorii si 
suplimentare.      
  - Conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,la precizarea  ipotezelor care au stat la baza intocmirii  proiectiilor financiare, nu exista corelare intre descrierile din SF cu nr. de 
locuri de cazare in conformitate cu Aviz MDRT nr.283/11.04.2012 si corelat cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011.   
  - Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare nu sunt corecte şi nu sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de 
fezabilitate 
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AGROTURISTICA”

GULICIUC 
VALERICA - 
VERONICA

SUCEAVA
Comuna/Oras 
IPOTESTI Sat 

TISAUTI
- - - - - - - - - - - 117.600 0 99.960 0 17.640 35.002.305

Criteriul 1.1 nu este indeplinit deoarece: 

La verificarea Documentului 9.3 Declaratie pe proprie raspundere privitor privitor la deschiderea unui punct de lucru in spatiul rural cu Codul CAEN specific activitatii de agroturism s-a 
constatat lipsa din proiect a Codului CAEN 0124 reprezentand cultivarea fructelor semintoase si samburoase (pentru cei 20 de pomi fructiferi la care face referire beneficiarul, 10 meri 
si 10 peri, confirmati dealtfel si in Registrul Agricol emis de Primaria Comunei Ipotesti si atasat in proiect la paginile 138-147 la momentul depunerii Cererii de Finantare in sistem). 
Mentionarea acestui Cod CAEN 0124 lipseste atat la Punctul B1 Descrierea Solicitantului din Cererea de Finantare cat si din Declararia privitoare la deschiderea unui punct de lucru in 
spatiul rural cu Codul Caen aferent activitatii din proiect.
Facem precizarea ca in proiect la pagina 123 exista o declaratie pe proprie raspundere data doar pentru Codul CAEN 0113 reprezentand cultivarea legumelor si a pepenilor, a 
radacinoaselor si tuberculilor in conditiile in care aceste culturi nu sunt inregistrate in Registrul Agricol emis de Primaria Comunei Ipotesti si atasat in proiect la paginile 138-147 la 
momentul depunerii Cererii de Finantare in sistem.  Criteriul General de Eligibilitate EG2 nu este indeplinit deoarece:

In cadrul verificarilor efectuate la Documentele 1 si 18 s-au constatat neconcordante privitoare la activitatea de agroturism specifica acestui proiect. 
 In Documentul 1 Studiu de Fezabilitate la pagina 34 beneficiarul sustine ca citez: ,,In cadrul gospodariei se practica cultivarea legumelor (ceapa, morcov) si activitati legate de 
intretinerea pomilor fructiferi.,, ulterior acestei afirmatii prezentand o serie de activitati la care vor participa turistii, activitati desfasurate in cadrul gospodariei pentru cultivarea legumelor. 
Astfel la pagina 35 la alineatul citez: Copilirea unor legume beneficiarul sustine ca va planta tomate, rosii, aceste plante ulterior urmand a fi ingrijite de catre turisti. 
 Tot aici la pagina 35 la alineatul citez: Planteaza culturilor de toamna pentru muraturi beneficiarul sustine ca in luna iulie este perioada ideala pentru plantarea castravetilor.
 Ori din Documentul 18 Registrul Agricol emis de Primaria Comunei Ipotesti pentru beneficiarul proiectului si atasat in proiect la paginile 138-147, la momentul depunerii Cererii de 
Finantare in sistem, nu apare ca fiind nici o cultura de leguminoase. Amintim astfel Contractul de vanzare-cumparare nr 1.079 care este autentificat la data de 25.04.2012, iar proiectul a 
fost depus in sistem la data de 14.05.2012, un interval de timp cam restrans pentru desfasurarea unor activitati agricole. Mai precizez aici privitor la inregistrarea beneficiarului in 
Registrul Agricol al Comunei Ipotesti la rubrica Mentiuni Speciale din cadrul Registrului Agricol se face trimitere doar la cvc din 1.079 din 25.04.2012, acesta fiind dealtfel si momentul in 
care beneficiarul proiectului s-ar fi apucat de agricultura pe raza comunei.   
Ulterior la vizita pe teren din data de 24.08.2012 (ulterior lunii iulie, iulie fiind perioada ideala pentru plantarea castravetilor dupa cum sustinea beneficiarul) se prezinta o noua pagina din 
Registrul Agricol in care apar ca existand culturi de conopida, ardei, vinete, dovlecei, gogosari si sfecla rosie, culturi despre care beneficiarul nu vorbeste in cadrul proiectului depus.
  Concluzionam ca exista frecvente necorelari privitoare la partea de agroturism specifica acestui proiect existand astfel indoieli privitoare la existenta activitatii de agroturism la 
momentul depunerii cererii de finantare in sistem.

Criteriul General de Eligibilitate EG3 nu este indeplinit deoarece:

 Tinand cont de specificul acestui proiect legat de activitatea de agroturism, iar ca beneficiarul proiectului ar detine 20 pomi fructiferi si ca sustine atat la Punctul B1 Descrierea 
Solicitantului din Cererea de Finantare cat si prin faptul ca in proiect la pagina 123 exista o declaratie pe proprie raspundere data doar pentru Codul CAEN 0113 reprezentand cultivarea 
legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, nu apar incasari obtinute din activitatea de agroturism la pagina 102 din proiect in cadrul Anexei C Prognoza incasari si plati – 
varianta cu proiect, iar in aceste conditii viabilitatea aferenta acestui proiect este gresit intocmita.

Criteriul General de Eligibilitate EG9 nu este indeplinit deoarece:

In Doc 3.1 Certificat de Urbanism anexat in proiect la momentul depunerii proiectului, nu exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie respecta prevederile PUG, 
conform metodologiei de aplicat pentru verificare criteriilor de eligibilitate.
Precizam ca la pagina 105 din proiect la Regimul Tehnic se face o trimitere ca citez: ,,Se va respecta PUG comunei Ipotesti.,, dar fara a-l identifica in vreun fel printr-un numar al 
Documentatiei de Urbanism inregistrat la o anumita data, nestiind astfel daca la momentul depunerii proiectului acesta respecta deja PUG-ul comunei de la acea data.  Criteriul 1.1 nu 
este indeplinit deoarece: 

La verificarea Documentului 9.3 Declaratie pe proprie raspundere privitor privitor la deschiderea unui punct de lucru in spatiul rural cu Codul CAEN specific activitatii de agroturism s-a 
constatat lipsa din proiect a Codului CAEN 0124 reprezentand cultivarea fructelor semintoase si samburoase (pentru cei 20 de pomi fructiferi la care face referire beneficiarul, 10 meri 
si 10 peri, confirmati dealtfel si in Registrul Agricol emis de Primaria Comunei Ipotesti si atasat in proiect la paginile 138-147 la momentul depunerii Cererii de Finantare in sistem). 
Mentionarea acestui Cod CAEN 0124 lipseste atat la Punctul B1 Descrierea Solicitantului din Cererea de Finantare cat si din Declararia privitoare la deschiderea unui punct de lucru in 
spatiul rural cu Codul Caen aferent activitatii din proiect.
Facem precizarea ca in proiect la pagina 123 exista o declaratie pe proprie raspundere data doar pentru Codul CAEN 0113 reprezentand cultivarea legumelor si a pepenilor, a 
radacinoaselor si tuberculilor in conditiile in care aceste culturi nu sunt inregistrate in Registrul Agricol emis de Primaria Comunei Ipotesti si atasat in proiect la paginile 138-147 la 
momentul depunerii Cererii de Finantare in sistem.
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MODIFICARE, REABILITARE, 
AMENAJARE SI SCHIMBARE DE 

DESTINATIE DIN ANEXE IN 
PENSIUNE AGROTURISTICA POPA COSMIN SUCEAVA

Comuna/Oras 
VATRA 

MOLDOVITEI Sat 
VATRA 

MOLDOVITEI

- - - - - - - - - - - 117.439 0 99.823 0 17.616 35.102.128

  1.2- Doc 3.2-Lipsa Fisa Tehnica de verificare a criteriului “incadrarea in specificul arhitecturii locale”, anexa la Avizul Faza SF nr. 71/07.05.2012.    EG1 - Doc9.3- Angajamentul 
Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze nu este insotit de Declaratia pe proprie raspundere ca isi va deschide un punct de lucru     in    spatiul rural, cu codul CAEN al 
activitatii pentru care solicita finantare, conform legislatiei in vigoare.
  EG5-EG7- Tipul de investitie propusa prin proiect nu coincide cu Doc. 15- Aviz MDRT nr. 609/02.05.2012(vezi descrierile de la pag.40,69si 71).
  EG10 - Nu este atasata Fisa Tehnica de verificare a criteriului “incadrarea in specificul arhitecturii locale”, anexa la Avizul Faza SF nr. 71/07.05.2012.
  - Nu este respectat Continutul cadru la intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati.ex. Cap.3.8, Nu sunt evidentiate, conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,  
toate dotarile si echipamentele ce sunt prevazute a fi achizitionate prin proiect, in conformitate cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011, criterii obligatorii si 
suplimentare. 
  - Conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,la precizarea  ipotezelor care au stat la baza intocmirii  proiectiilor financiare, nu exista corelare intre descrierile din SF cu nr. de 
locuri de cazare in conformitate cu Aviz MDRT nr. 609/02.05.2012 si corelat cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011.
  - Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare nu sunt corecte şi nu sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de 
fezabilitate    1. Verificarea eligibilitatii solicitantului-pct1.2-Doc 3.2-Lipsa Fisa Tehnica de verificare a criteriului “incadrarea in specificul arhitecturii locale”, anexa la Avizul Faza SF nr. 
71/07.05.2012.  
 2. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate -EG1 - Doc9.3- Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze nu este insotit de Declaratia pe proprie raspundere 
ca isi va deschide un punct de lucru   in    spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, conform legislatiei in vigoare.
  EG5-EG7- Tipul de investitie propusa prin proiect nu coincide cu Doc. 15- Aviz MDRT nr. 609/02.05.2012(vezi descrierile de la pag.40,69si 71).
  EG10 - Nu este atasata Fisa Tehnica de verificare a criteriului “incadrarea in specificul arhitecturii locale”, anexa la Avizul Faza SF nr. 71/07.05.2012.
  - Nu este respectat Continutul cadru la intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati.ex. Cap.3.8, Nu sunt evidentiate, conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,  
toate dotarile si echipamentele ce sunt prevazute a fi achizitionate prin proiect, in conformitate cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011, criterii obligatorii si 
suplimentare.  
   - Conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,la precizarea  ipotezelor care au stat la baza intocmirii  proiectiilor financiare, nu exista corelare intre descrierile din SF cu nr. de 
locuri de cazare in conformitate cu Aviz MDRT nr. 609/02.05.2012 si corelat cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011.
  - Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare nu sunt corecte şi nu sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de 
fezabilitate     1. Verificarea eligibilitatii solicitantului-pct1.2-Doc 3.2-Lipsa Fisa Tehnica de verificare a criteriului “incadrarea in specificul arhitecturii locale”, anexa la Avizul Faza SF nr. 
71/07.05.2012.  
 2. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate -EG1 - Doc9.3- Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze nu este insotit de Declaratia pe proprie raspundere 
ca isi va deschide un punct de lucru   in    spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, conform legislatiei in vigoare.
  EG5-EG7- Tipul de investitie propusa prin proiect nu coincide cu Doc. 15- Aviz MDRT nr. 609/02.05.2012(vezi descrierile de la pag.40,69si 71).
  EG10 - Nu este atasata Fisa Tehnica de verificare a criteriului “incadrarea in specificul arhitecturii locale”, anexa la Avizul Faza SF nr. 71/07.05.2012.
  - Nu este respectat Continutul cadru la intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati.ex. Cap.3.8, Nu sunt evidentiate, conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,  
toate dotarile si echipamentele ce sunt prevazute a fi achizitionate prin proiect, in conformitate cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011, criterii obligatorii si 
suplimentare.  
   - Conform structurii cadru pentru beneficiarii privati,la precizarea  ipotezelor care au stat la baza intocmirii  proiectiilor financiare, nu exista corelare intre descrierile din SF cu nr. de 
locuri de cazare in conformitate cu Aviz MDRT nr. 609/02.05.2012 si corelat cu Anexa 1.5, la normele metodologice - Ordinul MDRT 1051/2011.
  - Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare nu sunt corecte şi nu sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de 
fezabilitate  

297 313 M 01 12 1 35 00041 2012 5 14        "INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA" OLAREAN MARIA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MARGINEA Sat 

MARGINEA
- - - - - - - - - - - 117.643 0 99.996 0 17.647 35.202.124

Beneficiarul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 –“ În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în 
momentul aplicării’’.
In acest sens, s-a constat ca s-a atasat la Cererea de Finantare un extras din Registrul Agricol eliberat pentru membrii gospodariei Domnului Olarean Gavril, capul gospodariei, unde 
Olarean Maria locuieste, in calitate de fiica. In extras se regasesc 40 de gaini, din care 2 taieri, iar in Studiul de Fezabilitate si in adeverinta eliberata de primaria comunei Marginea apar 
20 de gaini, rezultand o neconcordanta intre aceste documente.  Acelasi extras din Registrul Agricol, in copie, a fost atasat si de Olarean Stela,sora doamnei Olarean Maria, in proiectul 
depus pe masura 313-Infiintare pensiune agroturistica. Precizam ca in sectiunea "date de identificare", din extrasul din Registrul Agricol nu regasim decat numarul gospodariei, fara 
datele de identificare pentru fiecare dintre acestea, Olarean Maria si Olarean Stela. 
De asemenea, extrasul din R.A.este incomplet,  neregasindu-se ultimile capitole si nici rubrica cu “mentiuni speciale”, unde ar trebui sa apara trimiterea la Contractul de Vanzare-
Cumparare, ceea ce inseamna ca nu se poate verifica corelarea dintre  datele eliberarii Registrului Agricol si Contractului de Vanzare-Cumparare.   
In concluzie, acelasi document, adica extrasul din Registrul Agricol, a fost prezentat in doua proiecte diferite, avand ca titular o terta persoana, domnul Olarean Gavril, ceea ce atrage 
neeligibilitatea lor; doamna Olarean Maria nu demonstreaza practicarea activitatilor agricole.
  Beneficiarul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 –“ În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în 
momentul aplicării’’.
In acest sens, s-a constat ca s-a atasat la Cererea de Finantare un extras din Registrul Agricol eliberat pentru membrii gospodariei Domnului Olarean Gavril, capul gospodariei, unde 
Olarean Maria locuieste, in calitate de fiica. In extras se regasesc 40 de gaini, din care 2 taieri, iar in Studiul de Fezabilitate si in adeverinta eliberata de primaria comunei Marginea apar 
20 de gaini, rezultand o neconcordanta intre aceste documente.  Acelasi extras din Registrul Agricol, in copie, a fost atasat si de Olarean Stela,sora doamnei Olarean Maria, in proiectul 
depus pe masura 313-Infiintare pensiune agroturistica. Precizam ca in sectiunea "date de identificare", din extrasul din Registrul Agricol nu regasim decat numarul gospodariei, fara 
datele de identificare pentru fiecare dintre acestea, Olarean Maria si Olarean Stela. 
De asemenea, extrasul din R.A.este incomplet,  neregasindu-se ultimile capitole si nici rubrica cu “mentiuni speciale”, unde ar trebui sa apara trimiterea la Contractul de Vanzare-
Cumparare, ceea ce inseamna ca nu se poate verifica corelarea dintre  datele eliberarii Registrului Agricol si Contractului de Vanzare-Cumparare.   
In concluzie, acelasi document, adica extrasul din Registrul Agricol, a fost prezentat in doua proiecte diferite, avand ca titular o terta persoana, domnul Olarean Gavril, ceea ce atrage 
neeligibilitatea lor; doamna Olarean Maria nu demonstreaza practicarea activitatilor agricole.

298 313 M 01 12 1 35 00053 2012 5 14 “INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA”

OLAREAN LIVIU 
NAPOLEON SUCEAVA

Comuna/Oras 
MARGINEA Sat 

MARGINEA
- - - - - - - - - - - 117.643 0 99.996 0 17.647 35.302.120

Beneficiarul nu respecta conditia de eligibilitate EG17- Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantare proiectului.
Conform extrasului de cont din 11.05.2012 de la Banca Comerciala Roamana atasat in cererea de finantare, beneficiarul nu demonstreaza ca asigura cofinantare proiectului:
-total euro existent la data 11.05.2012:  13.006,98 euro
-total ron existent la data 11.05.2012:   20.000,00 ron
 Prin conversia ron-euro, la cursul euro 1euro=4.3823 cf Cererii de Finantare din data de 16.03.2012,rezulta suma totala euro: 13.006,98 + 4.563,81= 17.570,79 euro.
 In Planul Financiar, calculand procentul aplicat valorii eligibile (15%*117.643), obtinem 17.647 euro, suma ce depaseste valoarea din extrasul de cont.   Beneficiarul nu respecta conditia 
de eligibilitate EG17- Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantare proiectului.
Conform extrasului de cont din 11.05.2012 de la Banca Comerciala Roamana atasat in cererea de finantare, beneficiarul nu demonstreaza ca asigura cofinantare proiectului:
-total euro existent la data 11.05.2012:  13.006,98 euro
-total ron existent la data 11.05.2012:   20.000,00 ron
 Prin conversia ron-euro, la cursul euro 1euro=4.3823 cf Cererii de Finantare din data de 16.03.2012,rezulta suma totala euro: 13.006,98 + 4.563,81= 17.570,79 euro.
 In Planul Financiar, calculand procentul aplicat valorii eligibile (15%*117.643), obtinem 17.647 euro, suma ce depaseste valoarea din extrasul de cont.

299 313 M 01 12 1 35 00050 2012 5 14           "INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA" OLAREAN STELA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MARGINEA Sat 

MARGINEA
- - - - - - - - - - - 117.643 0 99.996 0 17.647 35.402.116

Beneficiarul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 – "În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în 
momentul aplicării"; 
In acest sens, s-a constat ca s-a atasat la Cererea de Finantare un extras din Registrul Agricol eliberat pentru membrii gospodariei Domnului Olarean Gavril, capul gospodariei, unde 
Olarean Stela locuieste, in calitate de fiica. In extras se regasesc 40 de gaini, dintre care 2 taieri, iar in Studiul de Fezabilitate si in adeverinta eliberata de primaria comunei Marginea 
apar 20 de gaini, rezultand o neconcordanta intre aceste documente. Acelasi extras din Registrul Agricol, in copie, a fost atasat si de Olarean Maria,sora doamnei Olarean Stela, in 
proiectul depus pe masura 313-Infiintare pensiune agroturistica. Precizam ca in sectiunea "date de identificare", din extrasul din Registrul Agricol nu regasim decat numarul gospodariei, 
fara datele de identificare pentru fiecare dintre acestea, Olarean Stela si Olarean Maria. 
In concluzie, doamna Olarean Stela nu demonstreaza practicarea activitatilor agricole. 

300 313 M 01 12 1 35 00100 2012 5 15
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA "MOLDAVIA" SI 
ANEXE

COROAMA MIRELA-
GABRIELA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MANASTIREA 

HUMORULUI Sat 
MANASTIREA 
HUMORULUI

- - - - - - - - - - - 111.499 0 94.774 0 16.725 35.496.890

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii
Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520, 9329;
  Pct.4.2, 4.3- Pentru servicii si bunuri s-au prezentat oferte conforme si extrase BD SAPARD cu incadrarea sumelor in limitele admise;   Nu este indeplinit pct.6 "Solicitantul a creat 
condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?":
In conformitate cu Manualul de procedura  a elementelor referitoare la crearea de conditii artificiale în vederea obţinerii unui avantaj care să contravină obiectivelor M 313 si obtinerii 
sprijinului financiar nerambursabil pentru proiectul depus de solicitantul Coroama Mirela Gabriela, s-au constatat urmatoarele:
Exista elemente comune intre solicitantul  Coroama Mirela Gabriela si solicitantul Coroama Dascaliuc  Lacramioara cum ar fi:
1. Vecinatate. Intre cei doi solicitanti  exista elemente de vecinatate pe latura de nord si pentru calea de acces;
2. Amplasare proiect: Sat Manastirea Humorului, comuna Manastirea Humorului, jud. Suceava;
3. Proprietate teren - forma de dobandire de la acelasi vanzator: Costiug Cristurean Cristina Aurelia si Costiug Cristurean Cezar, in caliate de soti. Familia Costiug vinde solicitantilor 
Coroama Mirela Gabriela si Coroama Dascaliuc Lacramioara 2 parcele  de teren in suprafata de 1.363 mp (invecinate pe latura de nord), cat si cota de ½ parti din suprafata de 137 mp 
cu destinatie inscrisa in cartea funciara  ca drum de acces comun pentru cei doi solicitanti FEADR . Actele de vanzare cumparare pentru cele 2 terenuri, cu nr. 384 si 385 au fost 
autentificate notarial in aceeasi zi - 21.02.2012;
Certificatele de urbanism emise in scopul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii, cu nr. 11 si 12 au fost eliberate de primaria comunei Manastirea Humorului in aceeasi zi – 
06.03.2012;
4. Sursele de cofinantare ale proiectului:  Ambele extrasele de cont sunt eliberate in data de 10.05.2012;
5. Investitii identice, proiectele au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta;
6. Totodată, ambii solicitanti deţin în proprietate, conform extraselor din Registul Agricol al
loc. Mănăstirea Humorului, câte o suprafaţă de 100 mp, pe care fiecare va cultiva câte 50 mp de ceapă şi 50 mp morcovi, în vederea asigurării, din producţie proprie, a unei părţi din 
hrana
servită clienţilor, solicitanţii obţinând, fiecare, câte un Certificat de producător în data de
03.05.2012 (cu 12 zile înaintea depunerii cererilor de finanţare). Menţionăm că nu există
prevederi care să impună o suprafaţă minimă necesară desfăşurării activităţilor agricole în cazul agropensiunilor, însă, acest lucru poate reprezenta un indiciu că solicitanţii crează 
condiţii artificiale în vederea întrunirii condiţiilor minime necesare depunerii unui proiect pe măsura 313- Agropensiuni, şi de a beneficia de confinanţare publică în procent sporit (85% în 
cazul agropensiunilor faţă de 50% în cazul pensiunilor).
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301 313 M 01 12 1 35 00064 2012 5 15
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA SI ANEXE 
GOSPODARESTI

BIRSANU IOANA SUCEAVA
Comuna/Oras 
SLATINA Sat 

HERLA
- - - - - - - - - - - 116.705 0 99.199 0 17.506 35.596.089

Nu este cazul!  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea Criteriului de eligibilitate  EG9 - Construcţia, 
modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
1. Conform procedurii aferente Masurii 313 (fisa de eligibilitate E3.1) si a Ghidului Solicitantului, Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) reprezinta documentul care sta la baza verificarii 
acestui criteriu de eligibilitate si se verifica ,,..dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.
Dacă verificarea documentului confirma incadrarea investiţiei in prevederile PUG, expertul bifează pătratul cu da din fişa de verificare . În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează 
poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.,,
 In Certificatul de urbanism, depus de beneficiar cu nr 42/04.04.2012 nu sunt mentionate informatiile obligatorii referitoare la:
• Numarul si data documentatiei de urbanism;
• Stadiul Fazei:PUG/PUZ/PUD.
• Numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local.
• Scopul emiterii acestuia- nu s-a bifat varianta decisa:,, poate fi utilizat/nu poate fi utilizat,,.

2.  In continutul legii 50/1991, art 6, se precizeaza  urmatoarele:
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor 
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
 (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la 
data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Certificatul de urbanism  prezentat nu respecta elementele obligatorii prevazute de legea 50/1991 prin:
•  lipsa numarul si data documentatiei de urbanism;
•  lipsa stadiul Fazei:PUG/PUZ/PUD.
•  lipsa numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local.
•  scopul emiterii acestuia- nu s-a bifat varianta decisa:,, poate fi utilizat/nu poate fi utilizat,,.
•  lipsa bife avize si acorduri necesare in vederea autorizarii.
Lipsa informatiilor obligatorii potrivit procedurii FEADR, Ghidului Solicitantului M313 si legislatiei precizate mai sus determina bifarea criteriului EG9  cu mentiunea NU din cele doua 
variante posibile: da sau nu.
  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea Criteriului de eligibilitate  EG9 - Construcţia, modernizarea şi 
extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
1. Conform procedurii aferente Masurii 313 (fisa de eligibilitate E3.1) si a Ghidului Solicitantului, Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) reprezinta documentul care sta la baza verificarii 
acestui criteriu de eligibilitate si se verifica ,,..dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.
Dacă verificarea documentului confirma incadrarea investiţiei in prevederile PUG, expertul bifează pătratul cu da din fişa de verificare . În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează 
poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.,,
 In Certificatul de urbanism, depus de beneficiar cu nr 42/04.04.2012 nu sunt mentionate informatiile obligatorii referitoare la:
• Numarul si data documentatiei de urbanism;
• Stadiul Fazei:PUG/PUZ/PUD.
• Numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local.
• Scopul emiterii acestuia- nu s-a bifat varianta decisa:,, poate fi utilizat/nu poate fi utilizat,,.

2.  In continutul legii 50/1991, art 6, se precizeaza  urmatoarele:
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor 
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
 (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la 
data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Certificatul de urbanism  prezentat nu respecta elementele obligatorii prevazute de legea 50/1991 prin:
•  lipsa numarul si data documentatiei de urbanism;

li t di l F i PUG/PUZ/PUD

302 313 M 01 12 1 35 00074 2012 5 15               “INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA”

MIHALESCU 
MIHAELA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MARGINEA Sat 

MARGINEA
- - - - - - - - - - - 117.643 0 99.996 0 17.647 35.696.085

Cererea de Finantare este declarata neeligibila deoarece cu ocazia verificarii facuta pe teren de catre expertii Oficiului Judetean Suceava, in Fisa E3.8 si fisa E4.1, s-a constatat ca 
datele prezentate in Cererea de Finantare nu corespund cu situatia existenta in teren, respectiv sunt neconcordante privitor la suprafata de teren din proiect si totodata nu a putut fi 
verificata partea de agroturism specifica acestui proiect.  

303 313 M 01 12 1 35 00061 2012 5 15

                                
"CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-
TURISTICĂ IN COMUNA FUNDU 

MOLDOVEI"

ZDROB DANIEL-
IONUȚ SUCEAVA

Comuna/Oras 
FUNDU MOLDOVEI 

Sat DELNITA
- - - - - - - - - - - 117.547 0 100.000 0 17.547 35.796.085

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii

Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520
  Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG1(doc.1, 3.2, 4.2) - Locul de amplasare al proiectului mentionat in Cererea de Finantare- punctul A5, Studiul de fezabilitate si Certificatul de urbanism nu corespunde cu locatia 
cuprinsa in contractul de vanzare cumparare si in extrasul de carte funciara . In contractul de vanzare cumparare, autentificat cu nr. 671 din data de 02.04.2012, suprafata de 2.000 m.p. 
teren faneata, pe care se va edifica agropensiunea propusa prin proiect, apare situata in intravilanul satului Botus, com. Fundu Moldovei, in timp ce in Certificatul de Urbanism nr.42 din 
19.04.2012, la regimul juridic se mentioneaza ca terenul este situat in intravilanul satului Delnita din com. Fundu Moldovei;

EG2 (doc.18)-  Lipsa document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care sa reiasa inscrierea in registrul fermelor, pentru exploatatii egale sau mai mari de 1 
hectar. Suprafata de teren inscrisa in contractul de vanzare cumparare si registrul agricol este de 1,3743 Ha;

EG5 (doc.15) - Amplasamentul proiectului (sat Delnita) mentionat in avizul specific nr.977 din 07.05.2012,emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului nu corespunde cu 
ampasamentul specificat in contractul de vanzare cumparare (sat Botus),autentificat cu nr. 671 din data de 02.04.2012; 

EG9 (doc 3.1) - In certificatul de urbanism nr.42 din 19.04.2012 (eliberat de Primaria Fundu Moldovei cu nr.2475 din 29.03.2012 ??? cu o data anterioara nr. de ordine al C.U.) nu exista 
mentiunea cu privire la faptul ca agropensiunea respecta prevederile PUG. Certificatul de Urbanism nu confirma incadrarea investitiei in prevederile Planului Urbanistic General al 
Comunei Fundu Moldovei,aprobat prin Hotararea Consiliului Local; 

EG11 (doc.1, 3.2, 4.2) -  Localizarea investitiei prezentata in S.F. si Certificatul de urbanism nu coincide cu localizarea cuprinsa in documentele de proprietate ale solicitantului (contract 
de vanzare cumparare si extras de carte funciara);

EG14, EG15 (doc.6.1, 6.2, 5 ,3.2,15) - Notificarile  eliberate de D.S.P., D.S.V.S.A., Decizia etapei de evaluare initiala din punct de vedere al protectiei mediului, Avizul M.D.R.T. si Avizul 
O.A.R. nu vizeaza investitia in locatia mentionata in contractul de vanzare cumparare – intravilan  sat Delnita fata de intravilan sat Botus;

EG16 (doc. 1, 3.2, 4.2) - Exista neconcordante intre mentiunile din studiul de fezabilitate, certificatul de urbanism si documentele de proprietate, referitoare la terenul pe care se va 
amplasa investitia - intravilan  sat Delnita fata de intravilan sat Botus;

  Pct.4.3-Pentru dotari si bunuri s-au prezentat extrase BD SAPARD si oferte conforme;  EG1 (doc. 1, 3.2, 4.2) - Locul de amplasare al proiectului mentionat in Cererea de Finantare- 
punctul A5, Studiul de fezabilitate si Certificatul de urbanism nu corespunde cu locatia cuprinsa in contractul de vanzare cumparare si in extrasul de carte funciara . In contractul de 
vanzare cumparare, autentificat cu nr. 671 din data de 02.04.2012, suprafata de 2.000 m.p. teren faneata, pe care se va edifica agropensiunea propusa prin proiect, apare situata in 
intravilanul satului Botus, com. Fundu Moldovei, in timp ce in Certificatul de Urbanism nr.42 din 19.04.2012, la regimul juridic se mentioneaza ca terenul este situat in intravilanul satului 
Delnita din com. Fundu Moldovei;

EG2 (doc.18)-  Lipsa document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care sa reiasa inscrierea in registrul fermelor, pentru exploatatii egale sau mai mari de 1 
hectar. Suprafata de teren inscrisa in contractul de vanzare cumparare si registrul agricol este de 1,3743 Ha;

EG5 (doc.15) - Amplasamentul proiectului (sat Delnita) mentionat in avizul specific nr.977 din 07.05.2012,emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului nu corespunde cu 
ampasamentul specificat in contractul de vanzare cumparare (sat Botus),autentificat cu nr. 671 din data de 02.04.2012; 

EG9 (doc 3.1) - In certificatul de urbanism nr. 42 din 19.04.2012 (eliberat de Primaria Fundu Moldovei cu nr.2475 din 29.03.2012 ??? cu o data anterioara nr. de ordine al C.U.) nu 
exista mentiunea cu privire la faptul ca agropensiunea respecta prevederile PUG. Certificatul de Urbanism nu confirma incadrarea investitiei in prevederile Planului Urbanistic General al 
Comunei Fundu Moldovei, aprobat prin Hotararea Consiliului Local; 

EG11 (doc. 1, 3.2, 4.2) -  Localizarea investitiei prezentata in S.F. si Certificatul de urbanism nu coincide cu localizarea cuprinsa in documentele de proprietate ale solicitantului (contract 
de vanzare cumparare si extras de carte funciara);

EG14, EG15 (doc.6.1, 6.2, 5 ,3.2,15) - Notificarile  eliberate de D.S.P., D.S.V.S.A., Decizia etapei de evaluare initiala din punct de vedere al protectiei mediului, Avizul M.D.R.T. si Avizul 
O.A.R. nu vizeaza investitia in locatia mentionata in contractul de vanzare cumparare – intravilan  sat Delnita fata de intravilan sat Botus;

Page 68 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

304 313 M 01 12 1 35 00060 2012 5 15 "INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA"

CARCALETE ANA-
MARIA SUCEAVA

Comuna/Oras 
HORODNIC DE SUS 
Sat HORODNIC DE 

SUS

- - - - - - - - - - - 117.643 0 99.996 0 17.647 35.896.081

In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

1.Criteriului de eligibilitate  EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Pentru verificarea acestui criteriu, conform procedurii masurii 313 aprobate prin OMADR nr 58 din 16.03.2012, solicitantul trebuie sa prezinte  in cadrul cerererii de finantare documentul 
18 – Extras din registrul agricol.
In cadrul cererii de finantare s-a regasit extrasul din  registrului agricol, care prezinta urmatoarele probleme:
1. In ROL, cap de gospodarie este Dl Burciu Adrian, persoana neimplicata in proiect, dar care exploateaza in comun bunurile cu Dl Carcalete Adrian si D-na  Carcalete Ana- Maria ;
2. D-na Carcalete Ana Maria este sora D-lui Carcalete Adrian si depune proiect in acelasi  timp cu fratele dumneaei prezintand acelasi extras din registrul agricol;
Beneficiarii celor doua proiecte FEADR nu au ROL separat si prezinta a acelasi document in doua proiecte distincte.
3. In extrasul din registrul agricol se regasesc 40 de gaini, mentiune diferita fata de studiul de fezabilitate si adeverinta eliberata de Primaria Comunei Horodnic de Sus, in care sunt 
evidentiate 20 de gaini.
4. Extrasul din Registrul Agricol este prezentat incomplet lipsind ultimile capitole si mai ales sectiunea cu mentiuni speciale , rubrica unde se specifica actele de proprietate.
Toate argumentele de mai sus determina neeligibilitatea criteriului EG2.

Criteriului de eligibilitate  EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
 Certificatul de urbanism cu nr 38/08.05.2012 , nu respecta procedura si legea 50/ prin lipsa sau neindeplinirea urmatoarelor criterii:
- Lipsa Numarului si a datei documentatiei de urbanism;
- Terenul propus pentru investitie este in extravilan, acest aspect ducand la imposibilitatea realizarii constructiei,fara parcurgerea unor etape care prevad: realizarea documentatiei PUZ, 
aprobareaPUZ, trecerea din extravilan in intravilan si la sfarsit obtinerea PUG extins. 
Lipsa informatiilor obligatorii potrivit procedurii FEADR, Ghidului Solicitantului M313 si legislatiei precizate mai sus determina bifarea criteriului EG9  cu mentiunea NU .
Observatie!
DL Carcalete Adrian detine contractul de vanzare cumparare autentificat cu numarul 1594/02.05.2012, in urma caruia devine proprietarul suprafetei de 3900mp in localitatea Horodnic 
de Sus.
D-na  Carcalete Ana Maria prezinta contractul de vanzare cumparare autentificat  cu numarul 1622/03.05.2012, dovedind proprietatea pentru 1950 mp.
 Terenul este achizitionat de la fratele ei, Carcalete Adrian, a doua zi dupa ce acesta a devenit proprietar pe terenul mai sus amintit.
Transferul de proprietate pentru o suprafata dezmembrata din suprafata cumparata initial nu se putea realiza fara documentatia legala de dezmembrare si identificare a suprafetei ce 
urma a fi instrainata.

Toate argumentele prezentate mai sus determina neeligibilitatea proiectului.

  Pct 1.7 si 1.8 - Nu este cazul!  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

1.Criteriului de eligibilitate  EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Pentru verificarea acestui criteriu, conform procedurii masurii 313 aprobate prin OMADR nr 58 din 16.03.2012, solicitantul trebuie sa prezinte  in cadrul cerererii de finantare documentul 
18 – Extras din registrul agricol.
In cadrul cererii de finantare s-a regasit extrasul din  registrului agricol, care prezinta urmatoarele probleme:
1. In ROL, cap de gospodarie este Dl Burciu Adrian, persoana neimplicata in proiect, dar care exploateaza in comun bunurile cu Dl Carcalete Adrian si D-na  Carcalete Ana- Maria ;
2. D-na Carcalete Ana Maria este sora D-lui Carcalete Adrian si depune proiect in acelasi  timp cu fratele dumneaei prezintand acelasi extras din registrul agricol;
Beneficiarii celor doua proiecte FEADR nu au ROL separat si prezinta a acelasi document in doua proiecte distincte.
3. In extrasul din registrul agricol se regasesc 40 de gaini, mentiune diferita fata de studiul de fezabilitate si adeverinta eliberata de Primaria Comunei Horodnic de Sus, in care sunt 
evidentiate 20 de gaini.
4. Extrasul din Registrul Agricol este prezentat incomplet lipsind ultimile capitole si mai ales sectiunea cu mentiuni speciale , rubrica unde se specifica actele de proprietate.
Toate argumentele de mai sus determina neeligibilitatea criteriului EG2.

Criteriului de eligibilitate  EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
 Certificatul de urbanism cu nr 38/08.05.2012 , nu respecta procedura si legea 50/ prin lipsa sau neindeplinirea urmatoarelor criterii:
- Lipsa Numarului si a datei documentatiei de urbanism;
- Terenul propus pentru investitie este in extravilan, acest aspect ducand la imposibilitatea realizarii constructiei,fara parcurgerea unor etape care prevad: realizarea documentatiei PUZ, 
aprobareaPUZ, trecerea din extravilan in intravilan si la sfarsit obtinerea PUG extins. 
Lipsa informatiilor obligatorii potrivit procedurii FEADR, Ghidului Solicitantului M313 si legislatiei precizate mai sus determina bifarea criteriului EG9  cu mentiunea NU .
Ob ti !

305 313 M 01 12 1 35 00057 2012 5 15
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA SI ANEXE 
GOSPODARESTI

BIRSANU MARIA SUCEAVA
Comuna/Oras 
SLATINA Sat 

HERLA
- - - - - - - - - - - 117.605 0 99.964 0 17.641 35.996.045

In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea Criteriului de eligibilitate  EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea 
clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
1. Conform procedurii aferente Masurii 313 (fisa de eligibilitate E3.1) si a Ghidului Solicitantului, Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) reprezinta documentul care sta la baza verificarii 
acestui criteriu de eligibilitate si se verifica ,,..dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.
Dacă verificarea documentului confirma incadrarea investiţiei in prevederile PUG, expertul bifează pătratul cu da din fişa de verificare .În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează 
poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.,,
 In Certificatul de urbanism, depus de beneficiar cu nr 42/04.04.2012 nu sunt mentionate informatiile obligatorii referitoare la:
• numarul si data documentatiei de urbanism;
• stadiul Fazei:PUG/PUZ/PUD.
• numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local.
• scopul emiterii acestuia- nu s-a bifat varianta decisa:,, poate fi utilizat/nu poate fi utilizat,,.

2.  In continutul legii 50/1991, art 6, se precizeaza  urmatoarele:
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor 
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
(2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la 
data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Certificatul de urbanism  prezentat nu respecta elementele obligatorii prevazute de legea 50/1991:
•  lipsa numarul si data documentatiei de urbanism;
•  lipsa stadiul Fazei:PUG/PUZ/PUD.
•  lipsa numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local.
•  scopul emiterii acestuia- nu s-a bifat varianta decisa:,, poate fi utilizat/nu poate fi utilizat,,.
•  lipsa bife avize si acorduri necesare in vederea autorizarii.
Lipsa informatiilor obligatorii potrivit procedurii FEADR, Ghidului Solicitantului M313 si legislatiei precizate mai sus determina bifarea criteriului EG9  cu mentiunea NU din cele doua 
variante posibile: da sau nu.
  Nu este cazul!  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea Criteriului de eligibilitate  EG9 - Construcţia, 
modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
1. Conform procedurii aferente Masurii 313 (fisa de eligibilitate E3.1) si a Ghidului Solicitantului, Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) reprezinta documentul care sta la baza verificarii 
acestui criteriu de eligibilitate si se verifica ,,..dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.
Dacă verificarea documentului confirma incadrarea investiţiei in prevederile PUG, expertul bifează pătratul cu da din fişa de verificare (paragraph 2- EG9 din formularul E3.1). În caz 
contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.,,
 In Certificatul de urbanism, depus de beneficiar cu nr 42/04.04.2012 nu sunt mentionate informatiile obligatorii referitoare la:
• Numarul si data documentatiei de urbanism;
• Stadiul Fazei:PUG/PUZ/PUD.
• Numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local.
• Scopul emiterii acestuia- nu s-a bifat varianta decisa:,, poate fi utilizat/nu poate fi utilizat,,.

2.  In continutul legii 50/1991, art 6, se precizeaza  urmatoarele:
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor 
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
 (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la 
data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Certificatul de urbanism  prezentat nu respecta elementele obligatorii prevazute de legea 50/1991:
•  lipsa numarul si data documentatiei de urbanism;

li t di l F i PUG/PUZ/PUD

Page 69 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

306 313 M 01 12 1 35 00073 2012 5 15 "INFIINTARE PENSIUNE 
AGROTURISTICA"

CARCALETE 
ADRIAN DUMITRU SUCEAVA

Comuna/Oras 
HORODNIC DE SUS 
Sat HORODNIC DE 

SUS

- - - - - - - - - - - 117.643 0 99.996 0 17.647 36.096.041

In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

1.Criteriului de eligibilitate  EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Pentru verificarea acestui criteriu, conform procedurii masurii 313 aprobate prin OMADR nr 58 din 16.03.2012, solicitantul trebuie sa prezinte  in cadrul cerererii de finantare documentul 
18 – Extras din registrul agricol.
In cadrul cererii de finantare s-a regasit extrasul din  registrului agricol, care prezinta urmatoarele probleme:
1. In ROL, cap de gospodarie este Dl Burciu Adrian, persoana neimplicata in proiect, dar care exploateaza in comun bunurile cu Dl Carcalete Adrian si D-na  Carcalete Ana- Maria ;
2. D-na Carcalete Ana Maria este sora D-lui Carcalete Adrian si depune proiect in acelasi  timp cu fratele dumneaei prezintand acelasi extras din registrul agricol;
Beneficiarii celor doua proiecte FEADR nu au ROL separat si prezinta a acelasi document in doua proiecte distincte.
3. In extrasul din registrul agricol se regasesc 40 de gaini, mentiune diferita fata de studiul de fezabilitate si adeverinta eliberata de Primaria Comunei Horodnic de Sus, in care sunt 
evidentiate 20 de gaini.
4. Extrasul din Registrul Agricol este prezentat incomplet lipsind ultimile capitole si mai ales sectiunea cu mentiuni speciale , rubrica unde se specifica actele de proprietate.
5. Extrasul din registrul agricol nu contine mentiunea,,Conform cu Originalul ,,si stampila primariei. 
Toate argumentele de mai sus determina neeligibilitatea criteriului EG2.

Criteriului de eligibilitate  EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
 Certificatul de urbanism depus nu respecta procedurii si legii 50/ prin lipsa sau neindeplinirea urmatoarelor criterii:
- Lipsa Numarului si a datei documentatiei de urbanism;
- Terenul propus pentru investitie este in extravilan, acest aspect ducand la imposibilitatea realizarii constructiei,fara parcurgerea unor etape care prevad: realizarea documentatiei PUZ, 
aprobareaPUZ, trecerea din extravilan in intravilan si la sfarsit obtinerea PUG extins. 
Lipsa informatiilor obligatorii potrivit procedurii FEADR, Ghidului Solicitantului M313 si legislatiei precizate mai sus determina bifarea criteriului EG9  cu mentiunea NU .
Observatie!
DL Carcalete Adrian detine contractul de vanzare cumparare autentificat cu numarul 1594/02.05.2012, in urma caruia devine proprietarul suprafetei de 3900mp in localitatea Horodnic 
de Sus.
D-na  Carcalete Ana Maria prezinta contractul de vanzare cumparare autentificat  cu numarul 1622/03.05.2012, dovedind proprietatea pentru 1950 mp.
 Terenul este achizitionat de la fratele ei, Carcalete Adrian, a doua zi dupa ce acesta a devenit proprietar pe terenul mai sus amintit.
Transferul de proprietate pentru o suprafata dezmembrata din suprafata cumparata initial nu se putea realiza fara documentatia legala de dezmembrare si identificare a suprafetei ce 
urma a fi instrainata.

Toate argumentele prezentate mai sus determina neeligibilitatea proiectului.
  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

1.Criteriului de eligibilitate  EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Pentru verificarea acestui criteriu, conform procedurii masurii 313 aprobate prin OMADR nr 58 din 16.03.2012, solicitantul trebuie sa prezinte  in cadrul cerererii de finantare documentul 
18 – Extras din registrul agricol.
In cadrul cererii de finantare s-a regasit extrasul din  registrului agricol, care prezinta urmatoarele probleme:
1. In ROL, cap de gospodarie este Dl Burciu Adrian, persoana neimplicata in proiect, dar care exploateaza in comun bunurile cu Dl Carcalete Adrian si D-na  Carcalete Ana- Maria ;
2. D-na Carcalete Ana Maria este sora D-lui Carcalete Adrian si depune proiect in acelasi  timp cu fratele dumneaei prezintand acelasi extras din registrul agricol;
Beneficiarii celor doua proiecte FEADR nu au ROL separat si prezinta a acelasi document in doua proiecte distincte.
3. In extrasul din registrul agricol se regasesc 40 de gaini, mentiune diferita fata de studiul de fezabilitate si adeverinta eliberata de Primaria Comunei Horodnic de Sus, in care sunt 
evidentiate 20 de gaini.
4. Extrasul din Registrul Agricol este prezentat incomplet lipsind ultimile capitole si mai ales sectiunea cu mentiuni speciale , rubrica unde se specifica actele de proprietate.
5. Extrasul din registrul agricol nu contine mentiunea,,Conform cu Originalul ,,si stampila primariei. 
Toate argumentele de mai sus determina neeligibilitatea criteriului EG2.

Criteriului de eligibilitate  EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
 Certificatul de urbanism depus nu respecta procedurii si legii 50/ prin lipsa sau neindeplinirea urmatoarelor criterii:
- Lipsa Numarului si a datei documentatiei de urbanism;
- Terenul propus pentru investitie este in extravilan, acest aspect ducand la imposibilitatea realizarii constructiei,fara parcurgerea unor etape care prevad: realizarea documentatiei PUZ, 
aprobareaPUZ, trecerea din extravilan in intravilan si la sfarsit obtinerea PUG extins. 
Li i f tiil bli t ii t i it d ii FEADR Ghid l i S li it t l i M313 i l i l ti i i t i d t i bif it i l i EG9 ti N

307 313 M 01 12 1 35 00077 2012 5 15

                                
"CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-
TURISTICĂ IN COMUNA FUNDU 

MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA"

LEHACI MARCEL SUCEAVA

Comuna/Oras 
FUNDU MOLDOVEI 

Sat FUNDU 
MOLDOVEI

- - - - - - - - - - - 117.500 0 100.000 0 17.500 36.196.041

 Beneficiarul nu respecta Criteriul general de eligibilitate EG9- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;
Conform   metodologiei pentru verificarea criteriilor de eligibilitate se verifica daca  certificatul de urbanism  este ,,eliberat in numele  solicitantului, pentru realizarea 
investiţiei propuse in locatia prevazuta in Studiul de fezabilitate si dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile 
PUG.
In Certificatul de urbanism cu nr 45/23.04.2012 anexat de beneficiar la cerea de finantare nu sunt mentionate numarul si data documentatiei de urbanism,stadiul fazei PUG/PUZ/PUD, 
numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local .

  Cheltuielile aferente serviciilor de consultanta au fost incadrate la cheltuiala neeligibila.  Beneficiarul nu respecta Criteriul general de eligibilitate EG9- Construcţia, modernizarea şi 
extinderea 
clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;
Conform   metodologiei pentru verificarea criteriilor de eligibilitate ,se verifica daca  certificatul de urbanism  este ,,eliberat in numele  solicitantului, pentru realizarea investiţiei propuse in 
locatia prevazuta in Studiul de fezabilitate si dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.
In Certificatul de urbanism cu nr 45/23.04.2012 anexat de beneficiar la cerea de finantare nu sunt mentionate numarul si data documentatiei de urbanism,stadiul fazei PUG/PUZ/PUD, 
numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local .
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DEZVOLTAREA S.C. AGROTURISM 
PARAUL PIETREI S.R.L., PRIN 

INVESTITII NOI IN CONSTRUCTIA SI 
DOTAREA UNEI PENSIUNI DE 9 
CAMERE, IN COMUNA DORNA 

CANDRENILOR, JUDETUL 
SUCEAVA.

SC AGROTURISM 
PARAUL PIETREI 

SRL
SUCEAVA

Comuna/Oras 
DORNA 

CANDRENILOR Sat 
POIANA NEGRII

- - - - - - - - - - - 398.695 0 199.347 0 199.348 36.395.388

Beneficiarul nu a raspuns  solicitarilor  transmise prin  Fisa E3.4,Fisa de informatii suplimentare.  Beneficiarul nu a raspuns  solicitarilor  transmise prin  Fisa E3.4,Fisa de informatii 
suplimentare. 
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"CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-
TURISTICĂ IN COMUNA FUNDU 

MOLDOVEI"

I.I. URSU F.IOAN SUCEAVA
Comuna/Oras 

FUNDU MOLDOVEI 
Sat DELUT

- - - - - - - - - - - 117.500 0 100.000 0 17.500 36.495.388

In cadrul sectiunii -VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI s-au constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii:
Criteriul 1.1 este neindeplinit deoarece documentul  obligatoriu 10.1- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului este expirat. In sustinerea acestui argument mentionam 
data emiterii ORC: 06.04.2012 si data depunerii cererii de finantare: 15.05.2012.
  Conform procedurii acesta  este necesar  a fi ,,emis cu cel mult o luna inaintea depunerii cererii de finantare,,.
  De asemenea, potrivit legii nr 359/08.10.2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, 
inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionariibpersoanelor juridice, la articolul 9, aliniatul 3 se precizeaza.,, pe parcursul existentei persoanei juridice dovada 
privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii, se face cu 
extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.,,
Criteriul 1.2 este neindeplinit intrucat:
 -documentul  obligatoriu 10.1- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului este expirat. In sustinerea acestei decizii mentionam data emiterii ORC: 06.04.2012 , data 
depunerii cererii de finantare: 15.05.2012, precum si pastrarea argumentelor evidentiate la criteriul neindeplinit 1.1.
- documentul obligatoriu 13.1- Certificat de atestare fiscala emisa de  Autoritatile Publice Locale(Primaria Fundu Moldovei) este expirat.
 Procedura specifica:,,sa fie valabile in momentul depunerii cererii de finantare, conform legislatiei in vigoare. Data emiterii documentului la care am facut referire anterior este 
24.04.2012, cu termen de valabilitate( specificat): 30.04.2012 si data depunerii cererii de finantare: 15.05.2012.

  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE-s-au constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii:
Criteriul de eligibilitate EG1 este neindeplinit deoarece nu prezinta documentele de proprietate specifice unei constructii definitive.
 -Unicul document( 4.2) prezentat in cadrul proiectului pentru a dovedi proprietatea este contractul de comodat autentificat cu nr 373/06.04.2012.
Beneficiarul II Ursu F Ioan  isi propune in cadrul proiectului, realizarea unei pensiuni agro-turistice, cu o capacitate de 8 locuri pentru turisti, in comuna Fundu Moldovei. Astfel, toate 
caracteristicile proiectului, conduc catre propunerea realizarii unei constructii definitive, pentru care, conform procedurii si ghidului solicitantului  se verifica:
,,dacă 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, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza 
investiţia.,,
Contractul de comodat/ inchiriere poate fi utilizat in cadrul Masurii 313-,,Incurajarea activitatilor turistice,, doar daca solicitantul isi propune realizarea unei construcţii provizorii (definte 
conform legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare). 
In aceste conditii investitia majoritara este neeligibila.
-Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) are la baza contractul de comodat autentificat cu nr 373/06.04.2012 , aspect certficat si de mentionarea acestuia  in cadrul sectiunii Regimul 
Juridic.Conform legii 50/1991, a prevederilor procedurale si ale ghidului Masurii 313, realizarea unei constructii definitive( pensiune agroturistica) nu se poate realiza pe baza unui 
contract de comodat.
Criteriul de eligibilitate EG4 este neindeplinit deoarece documentul  obligatoriu 10.1- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului este expirat. In sustinerea acestui 
argument mentionam data emiterii ORC: 06.04.2012 si data depunerii cererii de finantare: 15.05.2012.
Criteriul de eligibilitate EG8 este neindeplinit intrucat nu prezinta documentele de proprietate specifice unei constructii definitive iar in aceste conditii investitia majoritara este 
neeligibila.Unicul document( 4.2) prezentat in cadrul proiectului pentru a dovedi proprietatea este contractul de comodat autentificat cu nr 373/06.04.2012.
Criteriul de eligibilitate EG9 este neindeplinit: Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) are la baza contractul de comodat autentificat cu nr 373/06.04.2012 , aspect certficat si de mentionarea 
acestuia  in cadrul sectiunii Regimul Juridic.Conform legii 50/1991, a prevederilor procedurale si ale ghidului Masurii 313, realizarea unei constructii definitive( pensiune agroturistica) nu 
se poate realiza pe baza unui contract de comodat.
Criteriul de eligibilitate EG10 este neindeplinit: Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) are la baza contractul de comodat autentificat cu nr 373/06.04.2012 , aspect certficat si de 
mentionarea acestuia  in cadrul sectiunii Regimul Juridic.Conform legii 50/1991, a prevederilor procedurale si ale ghidului Masurii 313, realizarea unei constructii definitive( pensiune 
agroturistica) nu se poate realiza pe baza unui contract de comodat
Criteriul de eligibilitate EG11 este neindeplinit:
Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) are la baza contractul de comodat autentificat cu nr 373/06.04.2012 , aspect certficat si de mentionarea acestuia  in cadrul sectiunii Regimul 
Juridic.Conform legii 50/1991, a prevederilor procedurale si ale ghidului Masurii 313, realizarea unei constructii definitive( pensiune agroturistica) nu se poate realiza pe baza unui 
contract de comodat.
Nu se  prezinta documentele de proprietate specifice unei constructii definitive iar in aceste conditii investitia majoritara este neeligibila.Unicul document( 4.2) prezentat in cadrul 
proiectului pentru a dovedi proprietatea este contractul de comodat autentificat cu nr 373/06.04.2012.
Criteriul de eligibilitate EG16 este neindeplinit:
Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) are la baza contractul de comodat autentificat cu nr 373/06.04.2012 , aspect certficat si de mentionarea acestuia  in cadrul sectiunii Regimul 
Juridic.Conform legii 50/1991, a prevederilor procedurale si ale ghidului Masurii 313, realizarea unei constructii definitive( pensiune agroturistica) nu se poate realiza pe baza unui 
contract de comodat.
Nu se  prezinta documentele de proprietate specifice unei constructii definitive iar in aceste conditii investitia majoritara este neeligibila.Unicul document( 4.2) prezentat in cadrul 
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Proiecte neeligibile 313 - A
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           "CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA P+1E SI LUCRARI 
DE BRANSAMENT ELECTIC "

CAZACU VIOLETA-
LIVIA SUCEAVA

Comuna/Oras 
SUCEVITA Sat 

SUCEVITA
- - - - - - - - - - - 117.643 0 99.996 0 17.647 36.595.384

  Pct. 1.2- Conform doc.E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1- Raportului asupra verificarii pe teren nr. 1212/19.07.2012, Cererea de Finantare nu indeplineste din punct de vedere al 
verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila,datorita faptului ca nu este indeplinita conditia asigurarii infrastructurii la investitie si nu se demonstreaza activitatea agricola a 
solicitantului necesara desfasurarii agroturismului.     - EG2,EG7 -Conform doc.E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1- Raportului asupra verificarii pe teren nr. 
1212/19.07.2012,investitia propusa prin proiect, cu referire la structura de primire agro-turistica, nu indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din 
fişa tehnica a masurii care specifica:„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in 
interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile 
gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala". 
    - Nu este indeplinita conditia asigurarii infrastructurii, cu referire la caile de acces la investitie.   - EG2,EG7 -Conform doc.E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1- Raportului asupra 
verificarii pe teren nr. 1212/19.07.2012,investitia propusa prin proiect, cu referire la structura de primire agro-turistica, nu indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-
turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii care specifica:„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor 
agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si 
implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si 
sociala". 
    - Nu este indeplinita conditia asigurarii infrastructurii, cu referire la caile de acces la investitie.      Solicitantul a prezentat o oferta pentru bunuri care depăşesc valoarea de 10000 
Euro.      - EG2,EG7 -Conform doc.E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1- Raportului asupra verificarii pe teren nr. 1212/19.07.2012,investitia propusa prin proiect, cu referire la 
structura de primire agro-turistica, nu indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii care specifica:„Agroturismul este o 
activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii 
si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare 
a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala".  
    - Nu este indeplinita conditia asigurarii infrastructurii, cu referire la caile de acces la investitie.    - EG2,EG7 -Conform doc.E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1- Raportului asupra 
verificarii pe teren nr. 1212/19.07.2012,investitia propusa prin proiect, cu referire la structura de primire agro-turistica, nu indeplineste conditiile stabilite pentru practicarea agro-
turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii care specifica:„Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor 
agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si 
implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si 
sociala".  
    - Nu este indeplinita conditia asigurarii infrastructurii, cu referire la caile de acces la investitie.  
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SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
LOCUINTA CU BECI(P+1E+M), IN 

PENSIUNE AGROTURISTICA, 
ANEXE

RADASANU 
MIHAELA-CLAUDIA SUCEAVA

Comuna/Oras 
SCHEIA Sat 
SFANTU ILIE

- - - - - - - - - - - 114.758 0 97.544 0 17.214 36.692.928

La EG1 s-a bifat NU deoarece in urma analizei Certificatului de urbanism nr 132 din 26.04.2012 si a Avizului favorabil acordat de Consiliul Judetean Suceava- Arhitect Sef cu nr 6645 
din 25.04,2012 se constata ca acesta din urma a fost eliberat cu conditia completarii Certificatului de urbanism la regimul tehnic al actului prin care s-a autorizat constructia existenta 
pentru care se doreste schimbarea destinatiei. In urma analizei se constata ca la Regimul tehnic nu a fost completat conform cererii Avizului favorabil cu conditii. Astfel la regimul tehnic 
in Certificatul de urbanism se precizeaza ca schimbarea de destinatie se va face in baza unei expertize tehnice sau cu acordul proiectantului initial. In urma analizei documentelor 
anexate la Cererea de Finantare se constata ca solicitantul nu a prezentat  Expertiza tehnica iar Acordul proiectantului initial cu privire la schimbarea destinatiei se refera la extinderea 
cladirii si nu la schimbarea dstinatiei.Solicitantul nu a prezentat nici Autorizatia in baza careia a fost constuit imobilul. 
La EG16 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca document care sa certifice dreptul real de proprietate, Contractul de vanzare-cumparare cu Incheierea de autntificare nr 1491 
din 11.04.2012. Conform contractului Ostachi Gheorghe si Ostachi Paraschiva vand catre sotii Radasanu (Radasanu Mihaela Claudia fiind solicitantul) imobilul proprietate constand din 
cota de 1/2 din suprafata e 1500 pm teren curti constructii impreuna cu casa P+1E+M in suprafata de 288 mp.Conform contractului restul cotei de 1/2 din imobilul descris este 
proprietatea cumparatorilor dobandit ca bun comun prin cumparare conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 5667 din 22.09.2008 contract care nu a fost atasat 
cererii de finantare.  
  La EG1 s-a bifat NU deoarece in urma analizei Certificatului de urbanism nr 132 din 26.04.2012 si a Avizului favorabil acordat de Consiliul Judetean Suceava- Arhitect Sef cu nr. 6645 
din 25.04.2012 se constata ca acesta din urma a fost eliberat cu conditia completarii Certificatului de urbanism la regimul tehnic al actului prin care s-a autorizat constructia existenta 
pentru care se doreste schimbarea destinatiei. In urma analizei se constata ca la Regimul tehnic nu a fost completat conform cererii Avizului favorabil cu conditii.
 Astfel la regimul tehnic in Certificatul de urbanism se precizeaza ca schimbarea de destinatie se va face in baza unei expertize tehnice sau cu acordul proiectantului initial. In urma 
analizei documentelor anexate la Cererea de Finantare se constata ca solicitantul nu a prezentat  Expertiza tehnica, iar Acordul proiectantului initial cu privire la schimbarea destinatiei 
se refera la extinderea cladirii si nu la schimbarea dstinatiei. Solicitantul nu a prezentat nici Autorizatia de construire in baza careia a fost construit imobilul. 
La EG16 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca document care sa certifice dreptul real de proprietate, Contractul de vanzare-cumparare cu Incheierea de autntificare nr. 
1491 din 11.04.2012. Conform contractului, Ostachi Gheorghe si Ostachi Paraschiva vand catre sotii Radasanu (Radasanu Mihaela Claudia fiind solicitantul) imobilul proprietate 
constand din cota de 1/2 din suprafata de 1.500 mp teren curti constructii impreuna cu casa P+1E+M in suprafata de 288 mp.Conform contractului, restul cotei de 1/2 din imobilul descris 
este proprietatea cumparatorilor dobandit ca bun comun prin cumparare conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 5667 din 22.09.2008, contract care nu a fost 
atasat Cererii de finantare.  
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" DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
TURISTICE PRIN CONSTRUIREA 

UNEI AGROPENSIUNI IN SAT GURA 
HAITII, COMUNA SARU DORNEI, 

JUD. SUCEAVA"

TARANU DIANA SUCEAVA
Comuna/Oras SARU 
DORNEI Sat GURA 

HAITII
- - - - - - - - - - - 114.328 0 97.179 0 17.149 36.790.107

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii

Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520
  Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG2 (doc.23)-  Exista necorelari intre doc. 23, doc. 15 si S.F. In Angajamentul anexat Cererii de Finantare (doc.23), solicitantul Taran Diana se angajeaza ca la momentul finalizarii 
investitiei va domicilia permanent in locatia in care s-a infiintat pensiunea agroturistica, in cladire independenta, in timp ce in Avizul M.D.R.T (doc. 15) este inscrisa la parterul 
agropensiunii propuse o camera pentru administrator, a carei cheltuiala nu este evidentiata in Bugetul Indicativ ca si cheltuialala neeligibila;

EG5 si EG7 (doc.1, doc.15) – Exista neconcordante intre Avizul M.D.R.T. si continutul Studiului de Fezabilitate, partea scrisa si cea desenata. Avizul specific privind amplasamentul şi 
funcţionalitatea din punct de vedere constructiv a agropensiunii turistice, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, nu este in conformitate cu tipul investitiei descris de 
consultant la punctele specifice din S.F. si schitat de arhitect in plansele desenate. Astfel, in Avizul M.D.R.T., la parterul agropensiunii sunt cuprinse ”camera de zi, hol dormitoare, 2 
camere cu doua locuri, camera administrator, 2 bai, grup sanitar, terasa”, in timp ce la pct. 2.4 din S.F.  se descrie “constructia unei pensiuni agroturistice avand 4 camere duble si 
clasificarea de o margareta, cu o capacitate de cazare de 8 turisti”. La pct.3.2 din S.F. – Descrierea functionala, se propune amenajarea la parterul cladirii a 4 camere cu 2 locuri cu bai 
proprii, camera de zi, grup sanitar si terasa, in timp ce in plansa desenata Plan parter sunt evidentiate de arhitect, pe langa cele mentionate la pct. 2.4, un spatiu comun (camera de 
zi???) cu doua functiuni distincte, unul de servit masa cu bucatarie si un spatiu liber, fara identificarea utilitatii acestuia. 
Nespecificarea in Avizul M.D.R.T., la pct. specifice din S.F., cat si in plansele desenate a spatiului distinct reprezentand bucatarie, corespunzător  igienic, pentru prepararea mesei, dotat 
cu echipamente de preparare şi conservare a alimentelor  si a spaţiului pentru servirea mesei, dotat cu mobilier (mese, scaune, banchete) şi inventar de servire (criterii obligatorii pentru 
functionalitatea unei agropensiuni ce va atinge standardul de calitate de 3 flori - asa cum rezulta din structura constructiva din S.F. si in plansele desenate parter) atrage dupa sine 
nerespectarea categoriei de clasificare a agropensiunii turistice la standardul de minim o floare, in conformitate cu Anexa 1.5 la normele metodologice din Ordinul MDRT nr. 1051/ 
03.03.2011;

EG18 (doc.19) -  In declaratia pe propria raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor  de minimis, solicitantul nu a bifat niciuna din optiunile cu 
datele privind ajutoarele de minimis;
  Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG2 (doc.23)-  Exista necorelari intre doc. 23, doc. 15 si S.F. In Angajamentul anexat Cererii de Finantare (doc.23), solicitantul Taran Diana se angajeaza ca la momentul finalizarii 
investitiei va domicilia permanent in locatia in care s-a infiintat pensiunea agroturistica, in cladire independenta, in timp ce in Avizul M.D.R.T (doc. 15) este inscrisa la parterul 
agropensiunii propuse o camera pentru administrator, a carei cheltuiala nu este evidentiata in Bugetul Indicativ ca si cheltuialala neeligibila;

EG5 si EG7 (doc.1, doc.15) – Exista neconcordante intre Avizul M.D.R.T. si continutul Studiului de Fezabilitate, partea scrisa si cea desenata. Avizul specific privind amplasamentul şi 
funcţionalitatea din punct de vedere constructiv a agropensiunii turistice, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, nu este in conformitate cu tipul investitiei descris de 
consultant la punctele specifice din S.F. si schitat de arhitect in plansele desenate. Astfel, in Avizul M.D.R.T., la parterul agropensiunii sunt cuprinse ”camera de zi, hol dormitoare, 2 
camere cu doua locuri, camera administrator, 2 bai, grup sanitar, terasa”, in timp ce la pct. 2.4 din S.F.  se descrie “constructia unei pensiuni agroturistice avand 4 camere duble si 
clasificarea de o margareta, cu o capacitate de cazare de 8 turisti”. La pct.3.2 din S.F. – Descrierea functionala, se propune amenajarea la parterul cladirii a 4 camere cu 2 locuri cu bai 
proprii, camera de zi, grup sanitar si terasa, in timp ce in plansa desenata Plan parter sunt evidentiate de arhitect, pe langa cele mentionate la pct. 2.4, un spatiu comun (camera de 
zi???) cu doua functiuni distincte, unul de servit masa cu bucatarie si un spatiu liber, fara identificarea utilitatii acestuia. 
Nespecificarea in Avizul M.D.R.T., la pct. specifice din S.F., cat si in plansele desenate a spatiului distinct reprezentand bucatarie, corespunzător  igienic, pentru prepararea mesei, dotat 
cu echipamente de preparare şi conservare a alimentelor  si a spaţiului pentru servirea mesei, dotat cu mobilier (mese, scaune, banchete) şi inventar de servire (criterii obligatorii pentru 
functionalitatea unei agropensiuni ce va atinge standardul de calitate de 3 flori - asa cum rezulta din structura constructiva din S.F. si in plansele desenate parter) atrage dupa sine 
nerespectarea categoriei de clasificare a agropensiunii turistice la standardul de minim o floare, in conformitate cu Anexa 1.5 la normele metodologice din Ordinul MDRT nr. 1051/ 
03.03.2011;

EG18 (doc.19) -  In declaratia pe propria raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor  de minimis, solicitantul nu a bifat niciuna din optiunile cu 
datele privind ajutoarele de minimis;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

313 313 M 01 12 1 35 00099 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA, LOC DE JOACA 

PENTRU COPII, UTILITATI, 
IMPREJMUIRE, FOISOR

SOREA ANDREI SUCEAVA
Comuna/Oras 
ARBORE Sat 

ARBORE
- - - - - - - - - - - 116.907 0 99.371 0 17.536 36.889.478

  EG1-Doc.3.1- Conform Certificat de Urbanism nr. 32/26.04.2012, terenul identificat prin C.F.nr. 30259, nr. cadastral 4680/2, plan de situatie si amplasament anexate, regimul  juridic al 
terenului este in extravilanul comunei Arbore.
   Doc. 4.2- Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului: Conform Actului de Donatie autentificat sub nr.1460/23.04.2012, terenul este situat in com. Arbore, Sat 
Bodnareni, conform incheierii nr. 13179/21.08.2009, eliberata de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Radauti.   
   Pct. A5 din CF. este in sat Arbore, comuna Arbore. 
   In extrasul de Carte Funciara 30259, suprafata de teren de 7.500 mp, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, se specifica in intravilanul sat Arbore, com. Arbore, 
conform Dosar nr. 8445/27.04.2012, al Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Radauti.
  EG11-EG16 - Pct. A5 din CF. este in sat Arbore, comuna Arbore. 
       Doc.3.1- Conform Certificat de Urbanism nr. 32/26.04.2012, terenul identificat prin C.F.nr. 30259, nr. cadastral 4680/2, plan de situatie si amplasament anexate, regimul juridic al 
terenului este in extravilanul comunei Arbore.
       In extrasul de Carte Funciara 30259, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, se specifica faptul ca terenul este in intravilanul sat Arbore, com. Arbore, conform 
Dosar nr. 8445/27.04.2012, al Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Radauti.
    Nu se respecta cerinta conform careia in cazul pensiunilor agroturistice, la momentul fianlizarii investitiei, beneficiarul trebuie sa domicilieze permanent in locatia/gospodaria in care s-
a infiintat pensiunea agroturistica, fie in acea cladire, fie in cladire independenta.
      In Doc. 23 din CF.la pag. 189 beneficiarul se angajeaza ca la finalizarea investitiei va "domicilia permanent in gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica, in cladire 
independenta existenta".
      Conform Doc. 4.2- Documentului de proprietate, respectiv Actului de Donatie autentificat sub nr.1460/23.04.2012, terenul este situat in com. Arbore, Sat Bodnareni, conform 
incheierii nr. 13179/21.08.2009, se specifica faptul ca proprietatea consta "din teren curti constructii cu C1-casa si C2-anexe, identic cu parcela topo4680/2, inscris in CF. nr.30259 a 
com. Arbore. 
      In Dosarul nr. 8445/27.04.2012 al Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Radauti, se noteaza demolarea constructiilor C1 si C2 sub B.6 din cartea funciara 30259, fapt 
confirmat prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului(pag.152-154 din CF), pe teren neexistind nici o constructie, fapt confirmat si la vizita pe teren.
      In SF. nu se face referire la locuinta beneficiarului, fapt dovedit si in  Planul de Situatie, Plansa A2, la pag.119 din SF. unde nu este prevazuta locatia beneficiarului.
      In bugetul indicativ nu sint prevazute cheltuieli neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.
      Nu s-a respectat Ord.1296/2010 actualizat Ord.MDRT 1051/2011, care conform anexelor la normele metodologice de aplicare, investitia nu are acces la reteaua de energie.In 
bugetul indicativ nu sint prevazute cheltuieli neeeligibile pentru racordarea de la sursa de energie electrica la limita proprietatii. Sursa de energie se afla la 2 km. de investitie, asa cum
descris in SF. la pag.62 si 67.

      
     EG1-Doc.3.1- Conform Certificat de Urbanism nr. 32/26.04.2012, terenul identificat prin C.F.nr. 30259, nr. cadastral 4680/2, plan de situatie si amplasament anexate, regimul juridic 
al terenului este in extravilanul comunei Arbore.
   Doc. 4.2- Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului: Conform Actului de Donatie autentificat sub nr.1460/23.04.2012, terenul este situat in com. Arbore, Sat 
Bodnareni, conform incheierii nr. 13179/21.08.2009, eliberata de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Radauti.   
   Pct. A5 din CF. este in sat Arbore, comuna Arbore. 
   In extrasul de Carte Funciara 30259, suprafata de teren de 7.500 mp, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, se specifica in intravilanul sat Arbore, com. Arbore, 
conform Dosar nr. 8445/27.04.2012, al Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Radauti.
  EG11-EG16 - Pct. A5 din CF. este in sat Arbore, comuna Arbore. 
       Doc.3.1- Conform Certificat de Urbanism nr. 32/26.04.2012, terenul identificat prin C.F.nr. 30259, nr. cadastral 4680/2, plan de situatie si amplasament anexate, regimul juridic al 
terenului este in extravilanul comunei Arbore.
       In extrasul de Carte Funciara 30259, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, se specifica faptul ca terenul este in intravilanul sat Arbore, com. Arbore, conform 
Dosar nr. 8445/27.04.2012, al Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Radauti.
    Nu se respecta cerinta conform careia in cazul pensiunilor agroturistice, la momentul fianlizarii investitiei, beneficiarul trebuie sa domicilieze permanent in locatia/gospodaria in care s-
a infiintat pensiunea agroturistica, fie in acea cladire, fie in cladire independenta.
      In Doc. 23 din CF.la pag. 189 beneficiarul se angajeaza ca la finalizarea investitiei va "domicilia permanent in gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica, in cladire 
independenta existenta".
      Conform Doc. 4.2- Documentului de proprietate, respectiv Actului de Donatie autentificat sub nr.1460/23.04.2012, terenul este situat in com. Arbore, Sat Bodnareni, conform 
incheierii nr. 13179/21.08.2009, se specifica faptul ca proprietatea consta "din teren curti constructii cu C1-casa si C2-anexe, identic cu parcela topo4680/2, inscris in CF. nr.30259 a 
com. Arbore. 
      In Dosarul nr. 8445/27.04.2012 al Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Radauti, se noteaza demolarea constructiilor C1 si C2 sub B.6 din cartea funciara 30259, fapt 
confirmat prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului(pag.152-154 din CF), pe teren neexistind nici o constructie, fapt confirmat si la vizita pe teren.
      In SF. nu se face referire la locuinta beneficiarului, fapt dovedit si in  Planul de Situatie, Plansa A2, la pag.119 din SF. unde nu este prevazuta locatia beneficiarului.

I b t l i di ti i t t h lt i li li ibil f t t ti i l ti i d d i ili li it t

314 313 M 01 12 1 35 00093 2012 5 15 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

MOROSAN 
VIRGINIA SUCEAVA

Comuna/Oras 
FUNDU MOLDOVEI 

Sat DELUT
- - - - - - - - - - - 117.488 0 99.865 0 17.623 36.989.343

Criteriul 1.1 nu este indeplinit deoarece in proiect la paginile 118 -119 Doc 9.3 Declaratia privitoare la autorizarea deschiderii atat a punctului de lucru in spatiul rural cat si pentru Codul 
CAEN 5520 aferent investitiei, beneficiarul sustine ca se va autoriza intr-o alta locatie decat cea propusa in cadrul SF-ului si anume corect era Sat Delut si nu Sat Fundu Moldovei, cum 
eronat a declarat beneficiarul proiectului.   Criteriul General de Eligibilitate EG9 nu este indeplinit deoarece in Doc 3.1 Certificat de Urbanism anexat in proiect la momentul depunerii 
proiectului, nu exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie respecta prevederile PUG, conform metodologiei de aplicat pentru verificare criteriilor de eligibilitate.

Criteriul General de Eligibilitate EG16 nu este indeplinit deoarece la Doc 4.2 Document incheiat la notar nu au fost anexate in proiect la momentul depunerii cererii de finantare toate 
documentele care sa ateste dreptul de proprietate asupra intregii suprafete de teren de 2.050mp pe care urmeaza sa se realizeze investitia.
In proiect la pagina 108 este anexat cvc autentificat nr 374 din 24.02.2012 in care se face precizarea ca are loc vanzarea doar a unei cote de 1/2 parti aferenta suprafetei de teren de 
2.050mp din proiect, nefiind atasat in proiect si un al doilea document autentificat la notar pentru cea de a doua cote ramasa de 1/2 parti aferenta suprafetei de teren de 2.050mp din 
care sa rezulte vanzarea ei tot catre beneficiarul proiectului, pentru a fi vizualizate eventualele conditii care pot aparea la incheierea unui astfel de document, dar si pentru a respecta 
Ghidul Solicitantului in care se specifica ca in proiect se ataseaza la momentul depunerii toate documentele referitoare la proprietatea asupra terenului la care face referire proiectul.  
Proiectul este declarat neeligibil pentru neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

Criteriul 1.1 nu este indeplinit deoarece in proiect la paginile 118 -119 Doc 9.3 Declaratia privitoare la autorizarea deschiderii atat a punctului de lucru in spatiul rural cat si pentru Codul 
CAEN 5520 aferent investitiei, beneficiarul sustine ca se va autoriza intr-o alta locatie decat cea propusa in cadrul SF-ului si anume corect era Sat Delut si nu Sat Fundu Moldovei, cum 
eronat a declarat beneficiarul proiectului.

Criteriul General de Eligibilitate EG9 nu este indeplinit deoarece in Doc 3.1 Certificat de Urbanism anexat in proiect la momentul depunerii proiectului, nu exista mentiunea cu privire la 
faptul ca respectiva constructie respecta prevederile PUG, conform metodologiei de aplicat pentru verificare criteriilor de eligibilitate.

Criteriul General de Eligibilitate EG16 nu este indeplinit deoarece la Doc 4.2 Document incheiat la notar nu au fost anexate in proiect la momentul depunerii cererii de finantare toate 
documentele care sa ateste dreptul de proprietate asupra intregii suprafete de teren de 2.050mp pe care urmeaza sa se realizeze investitia.
In proiect la pagina 108 este anexat cvc autentificat nr 374 din 24.02.2012 in care se face precizarea ca are loc vanzarea doar a unei cote de 1/2 parti aferenta suprafetei de teren de 
2.050mp din proiect, nefiind atasat in proiect si un al doilea document autentificat la notar pentru cea de a doua cote ramasa de 1/2 parti aferenta suprafetei de teren de 2.050mp din 
care sa rezulte vanzarea ei tot catre beneficiarul proiectului, pentru a fi vizualizate eventualele conditii care pot aparea la incheierea unui astfel de document, dar si pentru a respecta 
Ghidul Solicitantului in care se specifica ca in proiect se ataseaza la momentul depunerii toate documentele referitoare la proprietatea asupra terenului la care face referire proiectul. 

315 313 M 01 12 1 35 00159 2012 5 16     "INFIINTARE PENSIUNE 
TURISTICA"

S.C. NORD MARKET 
S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras 
VATRA 

MOLDOVITEI Sat 
CIUMARNA

- - - - - - - - - - - 399.934 0 199.967 0 199.967 37.189.310

Conform manualului de procedura a verificarii criteriilor de eligibilitate masura 313,a Notei de analiză preliminară intocmita de expertii CRPDRP Iasi  nr. 796/24.01.2013 si  înregistrată 
Ia APDRP cu nr.2925/01.02.2013 privind posibilitatea crearii conditiilor artificiale cat si raspunsul  APDRP transmis  la CR in data de 18.02.2013, s-a constatat creare unor conditii 
artificiale pentru obtinerea de plati si avantaje care  contravin obiectivelor masurii M313.
S-au constatat  elemente comune  intre beneficiar si SC HEAVY-PROJECTS-TRANSPORTS SRL, cum ar fi :
1. Vecinatate. Intre cei doi solicitanti exista elemente de vecinatate pe latura de nord in lungime de cca. 51 m. SC Heavy-Projects-Transports SRL se invecineaza pe latura de vest cu 
SC Fast Stream SRL pe o lungime de cca. 67 m;
2. Amplasare proiect: Sat Ciumarna, comuna Vatra Moldovitei, jud. Suceava;
3. Proprietate teren - forma de dobandire - de la acelasi vanzator: Bondor Mihai si Bondor Oltea. Cei doi vand solicitantilor SC Heavy-Projects-Transports SRL  si SC Nord Market SRL  
2 parcele  de teren (in suprafata de 2.769 mp , respectiv 3.458 mp invecinate pe o lungime de 51 m pe latura de nord), cat si cota indiviza de 1/6 din suprafata de 935 mp, reprezentand  
drum de acces separat pentru cei doi solicitanti FEADR . Fiecare din cele doua obiective de investitii au propuse prin proiect utilitati (apa, canalizare, electricitate) distincte;
Actele de vanzare cumparare pentru cele 2 terenuri, cu nr. 550 si 551 au fost autentificate notarial in aceeasi zi - 04.05.2012;
Certificatele de urbanism emise in scopul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii, cu nr. 42 si 44 au fost eliberate de primaria comunei Vatra Moldovitei in aceeasi zi – 
08.05.2012;
Aviz faza SF,aviz APM,notificare DSP,notificare DSVSA ,aviz MDRT au numere de inregistrare succesive
4. Sursele de cofinantare ale proiectului:  Scrisorile de confort angajante au fost  eliberate de Banca Comerciala Carpatica, sucursala Suceava in data de 16.05.2012;
5. Investitii identice, proiectele au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta;
In concluzie, beneficiarul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.

316 313 M 01 12 1 35 00150 2012 5 16     "INFIINTARE PENSIUNE 
TURISTICA"

S.C. HEAVY-
PROJECTS-

TRANSPORTS 
S.R.L.

SUCEAVA

Comuna/Oras 
VATRA 

MOLDOVITEI Sat 
CIUMARNA

- - - - - - - - - - - 399.984 0 199.992 0 199.992 37.389.302

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii; 
Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520;
  Pct4.4- Nu se verifica;dotarile sunt trecute in Bugetul Indicativ in coloana cheltuielilor neeligibile; S-a prezentat o oferta doar pentru sistem solar, centrala termica, hidrofor si fosa 
ecologica  Nu este indeplinit pct.6 "Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?":
In conformitate cu Manualul de procedura  a elementelor referitoare la crearea de conditii artificiale în vederea obţinerii unui avantaj care să contravină obiectivelor M 313 si obtinerii 
sprijinului financiar nerambursabil pentru proiectul depus de solicitantul S.C. Heavy-Projects -Transport S.R.L., s-au constatat urmatoarele:
Exista elemente comune  intre solicitantul  SC Heavy-Projects-Transports SRL si solicitantul S.C. Nord Market S.R.L. cum ar fi:
1. Vecinatate. Intre cei doi solicitanti exista elemente de vecinatate pe latura de nord in lungime de cca. 51 m. Mai mult, SC Heavy-Projects-Transports SRL se invecineaza pe o lungime 
de cca. 67 m, pe latura de vest, cu un alt solicitant de fonduri nerambursabile prin Masura M313 - SC Fast Stream SRL;
2. Amplasare proiect: Sat Ciumarna, comuna Vatra Moldovitei, jud. Suceava;
3. Proprietate teren - forma de dobandire - de la acelasi vanzator: Bondor Mihai si Bondor Oltea. Cei doi vand solicitantilor SC Heavy-Projects-Transports SRL  si SC Nord Market SRL  
2 parcele  de teren (in suprafata de 2.769 mp , respectiv 3.458 mp invecinate pe o lungime de 51 m pe latura de nord), cat si cota indiviza de 1/6 din suprafata de 935 mp, reprezentand  
drum de acces pentru cei doi solicitanti FEADR;
- Actele de vanzare cumparare pentru cele 2 terenuri, cu nr. 550 si 551 au fost autentificate notarial in aceeasi zi - 04.05.2012;
- Certificatele de urbanism emise in scopul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii, cu nr. 42 si 44 au fost eliberate de primaria comunei Vatra Moldovitei in aceeasi zi – 
08.05.2012;
4. Sursele de cofinantare ale proiectului:  Scrisorile de confort angajante au fost  eliberate de Banca Comerciala Carpatica, sucursala Suceava in aceeasi zi - 16.05.2012;
5. Investitii identice, proiectele au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta;
Pct.3.1- S-a diminuat valoarea eligibila a proiectului conform solicitarilor din Fisa E3.4- Informatii suplimentare
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

317 313 M 01 12 1 35 00185 2012 5 16     "INFIINTARE PENSIUNE 
TURISTICA"

S.C. GRIL NET 
S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras 
VATRA 

MOLDOVITEI Sat 
CIUMARNA

- - - - - - - - - - - 399.934 0 199.967 0 199.967 37.589.269

Nu este indeplinit pct.6 "Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?":
In conformitate cu Manualul de procedura  a elementelor referitoare la crearea de conditii artificiale în vederea obţinerii unui avantaj care să contravină obiectivelor M 313 si obtinerii 
sprijinului financiar nerambursabil pentru proiectul depus de solicitantul S.C. Gril Net  S.R.L., s-au constatat urmatoarele:
Exista elemente comune intre solicitantul  SC Gril Net SRL si solicitantul S.C. Fast Stream cum ar fi:
1. Vecinatate. Intre cei doi solicitanti  exista elemente de vecinatate pentru calea de acces, in lungime de cca. 67 m;
2. Amplasare proiect: Sat Ciumarna, comuna Vatra Moldovitei, jud. Suceava;
3. Proprietate teren - forma de dobandire - de la acelasi vanzator: Bondor Mihai si Bondor Oltea. Cei doi vand solicitantilor SC Gril Net SRL  si SC Fast Stream SRL  2 parcele  de teren 
(in suprafata de 2.198 mp , respectiv 2.336 mp invecinate pe calea de acces in lungime de 67 m pe latura de vest), cat si cota indiviza de 1/6 din suprafata de 935 mp, reprezentand  
drum de acces pentru cei doi solicitanti FEADR;
- Actele de vanzare cumparare pentru cele 2 terenuri, cu nr. 552 si 553 au fost autentificate notarial in aceeasi zi - 04.05.2012;
- Certificatele de urbanism emise in scopul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii, cu nr. 41 si 43 au fost eliberate de primaria comunei Vatra Moldovitei in aceeasi zi – 
08.05.2012;
4. Sursele de cofinantare ale proiectului:  Scrisorile de confort angajante au fost  eliberate de Banca Comerciala Carpatica, sucursala Suceava in aceeasi zi - 16.05.2012;
5. Investitii identice, proiectele au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta;
 Pct 3.1 - S-a diminuat valoarea eligibila a proiectului in urma solicitarii de informatii suplimentare  Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii 
similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii
Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520
  Pct.4.1 si 4.4: Pentru o parte din bunuri s-au prezentat oferte conforme 

318 313 M 01 12 1 35 00160 2012 5 16     "INFIINTARE PENSIUNE 
TURISTICA"

S.C. FAST STREAM 
S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras 
VATRA 

MOLDOVITEI Sat 
CIUMARNA

- - - - - - - - - - - 399.984 0 199.992 0 199.992 37.789.261

Pentru bunuri, beneficiarul a anexat atat oferte conforme cat si extrase din baza de  date .  
Conform Manualului de procedura , a  Notei de analiză preliminară intocmita de expertii CRPDRP Iasi  nr. 796/24.01.2013 si  înregistrată Ia APDRP cu nr.2925/01.02.2013 privind 
posibilitatea crearii conditiilor artificiale cat si raspunsul  APDRP transmis in data de 18.02.2013, s-a constatat creare unor conditii artificiale pentru obtinerea de plati si avantaje care  
contravin obiectivelor masurii M313.
S-au constatat  elemente comune  intre beneficiar si SC GRIL NET SRL  cum ar fi :
1. Vecinatate. Intre cei doi solicitanti nu exista elemente de vecinatate, decat pentru calea de acces in lungime de cca. 67 m;
2. Amplasare proiect: Sat Ciumarna, comuna Vatra Moldovitei, jud. Suceava;
3. Proprietate teren - forma de dobandire - de la acelasi vanzator: Bondor Mihai si Bondor Oltea. Cei doi vand solicitantilor SC Gril Net SRL  si SC Fast Stream SRL  2 parcele  de teren 
(in suprafata de 2.198 mp , respectiv 2.336 mp invecinate pe calea de acces in lungime de 67 m pe latura de vest), cat si cota indiviza de 1/6 din suprafata de 935 mp  reprezentand  
drum de acces separat pentru cei doi solicitanti FEADR . Fiecare din cele doua obiective de investitii au propuse prin proiect utilitati (apa, canalizare, electricitate) distincte;
Actele de vanzare cumparare pentru cele 2 terenuri, cu nr. 552 si 553 au fost autentificate notarial in aceeasi zi - 04.05.2012;
Certificatele de urbanism emise in scopul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii, cu nr. 41 si 43 au fost eliberate de primaria comunei Vatra Moldovitei in aceeasi zi – 
08.05.2012;
Aviz faza SF,aviz APM,notificare DSP,notificare DSVSA ,aviz MDRT au numere de inregistrare succesive
4. Investitii identice, proiectele au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta.
5. Sursele de cofinantare ale proiectului:  Scrisorile de confort angajante au fost  eliberate de Banca Comerciala Carpatica, sucursala Suceava in data de 16.05.2012;
In concluzie, solicitantul a creat conditii artificiale in vederea obtinerii de plati si avantaje care  contravin obiectivelor masurii M313. 

319 313 M 01 12 1 35 00119 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

COJOCARIU 
CLAUDIA-IRINA SUCEAVA

Comuna/Oras SARU 
DORNEI Sat 

NEAGRA SARULUI
- - - - - - - - - - - 121.993 0 100.000 0 21.993 37.889.261

Criteriul 1.1 nu este indeplinit deoarece:

La verificarea Documentului 9.3 privitor la Codul CAEN specific activitatii agricole aferente investitiei de agropensiune din proiect, la punctul de lucru ce ar urma sa fie deschis, s-a 
constatat lipsa din declaratie a Codului CAEN specific activitatii agricole pentru agropensiunea din proiect in locatia mentionata pentru aceasta investitie. Facem precizarea ca in proiect 
la pagina 140 exista o declaratie pe proprie raspundere data in acest sens, dar in care nu se face vreo referire la vreun Cod CAEN al activitatii agricole aferenta acestei agropensiuni 
(cod specific unei ferme vegetale, ferma animala sau ferma mixta).

Criteriul 1.4 nu este indeplinit deoarece: 

 La verificarea Documentului F. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului de la pagina 16 din proiect s-a constatat lipsa angajarii raspunderii solicitantului proiectului asupra 
punctului 4 din declaratie, prin lipsa bifei corespunzatoare acestui punct.   Criteriul General de Eligibilitate EG3 nu este indeplinit deoarece:

Numarul de persoane ce urmeaza a fi cazate la aceasta agropensiune este incorect calculat de beneficiar, deoarece in proiect la pagina 39 acesta sustine ca pensiunea va avea o 
capacitate de cazare de 14 persoane pentru un numar de 8 camere, dar o camera are destinatia de camera administratorului, iar o alta camera  este single, in aceste conditii neputand 
fi cazate mai mult de 13 persoane.  Aceeasi inadvertenta este reluata si la pagina 41 unde se specifica din nou acelasi lucru ca exista 8 unitati de cazare cu o capacitate de 8 paturi, 4 
paturi duble, 2 paturi simple si alte doua paturi duble conform Planului Mansarda de la pagina 90 din proiect, in total tot 14 locuri, in acest caz viabilitatea proiectului este gresit intocmita.
Facem precizarea ca si in aceste conditii beneficiarul tot a intocmit gresit viabilitatea proiectului deoarece in Anexa C4 de la pagina 95 din proiect, prognoza incasarilor si platilor este 
intocmita in functie de numarul de turisti ocazionali, studenti si clienti formati, in loc sa se ia in calcul de exemplu pretul pe camera single sau dubla.  

Criteriul General de Eligibilitate EG5 nu este indeplinit deoarece:

 La verificarea documentara s-a constatat ca beneficiarul si-a propus sa realizeze o pensiune agroturistica de 5 margarete, conform spatiilor aprobate prin Avizul MDRT si asa cum 
sustine beneficiarul in proiect la pagina 39, respectiv conform dotarilor prezentate in cadrul cererii de finantare si anume: salon de asteptare de 41mp la etaj (pe langa camera de zi de 
36mp de la parter si camera multifunctionala de 42mp de la mansarda), achizitie panou firma luminoasa, parcare proprie, dotarea cu cuptor cu microunde, calculator, televizor in fiecare 
camera si chiar o terasa de 33 mp conform Planului Parter de la pagina 73 din proiect.    
 Insa cand s-au verificat suprafetele camerelor aferente acestei pensiuni agroturistice de 5 margarete s-a constatat ca acestea nu se incadreaza ca suprafata la nivelul de 5 margarete 
deoarece camerele single in loc de suprafata minima de 16mp, au mai putin respectiv 12mp, camerele duble in loc de suprafata minima de 20mp, au mai putin respectiv 16mp, iar la 
apartamente  salonul are in loc de suprafata minima de 20mp, au mai putin respectiv 16mp.
 In acest caz, acest criteriu de eligibilitate nu este indeplinit deoarece in acest proiect nu sunt respectate suprafetele standard ale camerelor, suprafete prevazute de altfel prin Ordinul 
1.051/2011 al MDRT.  Nu s-au atasat oferte sau pagini din baza de date APDRP pentru a verifica preturile bunurilor, seviciilor si lucrarilor.  Criteriul 1.1 nu este indeplinit deoarece:

La verificarea Documentului 9.3 privitor la Codul CAEN specific activitatii agricole aferente investitiei de agropensiune din proiect, la punctul de lucru ce ar urma sa fie deschis, s-a 
constatat lipsa din declaratie a Codului CAEN specific activitatii agricole pentru agropensiunea din proiect in locatia mentionata pentru aceasta investitie. Facem precizarea ca in proiect 
la pagina 140 exista o declaratie pe proprie raspundere data in acest sens, dar in care nu se face vreo referire la vreun Cod CAEN al activitatii agricole aferenta acestei agropensiuni 
(cod specific unei ferme vegetale, ferma animala sau ferma mixta).

Criteriul 1.4 nu este indeplinit deoarece: 

 La verificarea Documentului F. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului de la pagina 16 din proiect s-a constatat lipsa angajarii raspunderii solicitantului proiectului asupra 
punctului 4 din declaratie, prin lipsa bifei corespunzatoare acestui punct.  

Criteriul General de Eligibilitate EG3 nu este indeplinit deoarece:

Numarul de persoane ce urmeaza a fi cazate la aceasta agropensiune este incorect calculat de beneficiar, deoarece in proiect la pagina 39 acesta sustine ca pensiunea va avea o 
capacitate de cazare de 14 persoane pentru un numar de 8 camere, dar o camera are destinatia de camera administratorului, iar o alta camera  este single, in aceste conditii neputand 
fi cazate mai mult de 13 persoane.  Aceeasi inadvertenta este reluata si la pagina 41 unde se specifica din nou acelasi lucru ca exista 8 unitati de cazare cu o capacitate de 8 paturi, 4 
paturi duble, 2 paturi simple si alte doua paturi duble conform Planului Mansarda de la pagina 90 din proiect, in total tot 14 locuri, in acest caz viabilitatea proiectului este gresit intocmita.
Facem precizarea ca si in aceste conditii beneficiarul tot a intocmit gresit viabilitatea proiectului deoarece in Anexa C4 de la pagina 95 din proiect, prognoza incasarilor si platilor este 
intocmita in functie de numarul de turisti ocazionali, studenti si clienti formati, in loc sa se ia in calcul de exemplu pretul pe camera single sau dubla.  
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320 313 M 01 12 1 35 00122 2012 5 16 CONSTRUIRE SI DOTARE 
PENSIUNE GIUMALAU BUCOVINA

SC GIUMALAU 
BUCOVINA SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
POJORATA Sat 

POJORATA
- - - - - - - - - - - 397.418 0 198.709 0 198.709 38.087.970

Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc.10.1, 10.2):

- In formularul anexat Certificatului Constator (doc.10.1), prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al 
activitatii pentru care se solicita finantare, este inscris codul CAEN 5590 – Alte servicii de cazare, activitate neeligibila in cadrul M313. Codul CAEN 5590 nu se regaseste in Anexa 
nr.12 - Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313 ;

- Anexa nr.4.1 atasata Cererii de Finantare (doc.10.2), prin care se verifica incadrarea S.C. GIUMALAU BUCOVINA S.R.L. in categoria microintreprinderi, nu este datata de solicitant;

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii

Pct.1.6 - Codul CAEN nu corespunde cu cel mentionat de solicitant in cererea de finantare; codul CAEN 5520 se regaseste in Certificatul de la ORC si corespunde activitatii finantate 
prin proiect prezentata in studiul de fezabilitate; In sectiunea B1.1 din Cererea de Finantare s-a modificat codul CAEN din 5590 in 5520, considerandu-se eroare de forma; Cod CAEN 
eligibil 5520;
  Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG1 (doc.10.1) - In formularul anexat Certificatului Constator (doc.10.1), prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural cu codul 
CAEN al activitatii pentru care se solicita finantare, este inscris codul CAEN 5590 – Alte servicii de cazare, activitate neeligibila in cadrul M313. Codul CAEN 5590 nu se regaseste in 
Anexa nr.12 - Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313 ;

EG3 (doc.1) – Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei prin nerespectarea in integralitatea sa a structurii cadru de completare a Studiului de Fezabilitate:

- Pentru estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ, solicitantul nu a printat si atasat la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in 
proiect, identificate in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP, iar pentru situatia in care valorile bunurilor/serviciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, nu a 
atasat trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 
15.000 EUR;

-  Proiectantul S.C. MOLDPROIECT A.S.D. S.R.L. nu a declarat sursa de preturi folosita pentru justificarea lucrarilor de constructii.    

- Lipsa Devize pe Obiect detaliate pentru  lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor/anexelor ce se vor executa prin proiect;

-  Pentru calculul indicatorilor financiari din sectiunea economica, in Anexa B1 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie - varianta cu proiect, solicitantul a previzionat pen
cei 5 ani de prognoza venituri din alte activitati, de tipul „Programe Speciale”, in proportie de cca.30% din totalul veniturilor, venituri care nu se justifica pentru indeplinirea criteriului de 
eligibilitate vizand viabilitatea investitiei; 

EG5, EG6 (doc.15) -  Avizul specific privind funcţionalitatea obiectivului din punct de vedere constructiv, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, nu este eliberat  in 
conformitate cu tipul investitiei propus prin proiect. In conformitate cu Ordinul M.D.R.T. nr.1051-03.03.2011, camerele de zi anexate dormitoatelor, schitate la mansarda pensiunii, 
trebuiesc incadrate si inscrise in Avizul specific in categoria apartamentelor;

EG 10 (doc.3.2) – Lipsa fisa tehnica de verificare a criteriului de incadrare in specificul arhitecturii locale, sectiunea A – Recomandari Faza S.F. pentru Avizul eliberat de O.A.R. – filiala 
teritoriala Nord-Est; 

  Pentru bunuri si servicii solicitantul nu a atasat la cererea de finantare oferte conforme sau extrase BD SAPARD;   I. Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de 
eligibilitate? (doc.10.1, 10.2):

- In formularul anexat Certificatului Constator (doc.10.1), prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al 
activitatii pentru care se solicita finantare, este inscris codul CAEN 5590 – Alte servicii de cazare, activitate neeligibila in cadrul M313. Codul CAEN 5590 nu se regaseste in Anexa 
nr.12 - Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313 ;

- Anexa nr.4.1 atasata Cererii de Finantare (doc.10.2), prin care se verifica incadrarea S.C. GIUMALAU BUCOVINA S.R.L. in categoria microintreprinderi, nu este datata de solicitant;
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321 313 M 01 12 1 35 00130 2012 5 16
SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 

LOCUINTA SI ANEXE IN PENSIUNE 
AGROTURISTICA

MIRON MIHAI - 
ALEXANDRU SUCEAVA Comuna/Oras VAMA 

Sat VAMA - - - - - - - - - - - 117.407 0 99.796 0 17.611 38.187.766

Pct 1.4- Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F?
Pe parcursul verificarii proiectului s-a observat faptul ca nu este respectat punctul 3 din Declaratia F:,, 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, 
documentele justificative necesare.,,
-Beneficiarul  nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare cu nr 433/12.09.2012 ;
-Exista neconcordante mari( prezentate la punctele:EG1, EG11 si EG16  ) intre urmatoarele documente:
• Raport de evaluare tehnica si raport privind stadiul fizic al lucrarilor
• Raport vizita pe teren-doc4.1
• Contract de vanzare cumparare
• Extras de carte funciara
• Studiu de fezabilitate
• Extras registrul agricol
Pct 1.7 si 1.8- Nu este cazul!  Pct 1.4- Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F?
Pe parcursul verificarii proiectului s-a observat faptul ca nu este respectat punctul 3 din Declaratia F:,, 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, 
documentele justificative necesare.,,
-Beneficiarul  nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare cu nr 433/12.09.2012 ;
-Exista neconcordante mari( prezentate la punctele:EG1, EG11 si EG16  ) intre urmatoarele documente:
• Raport de evaluare tehnica si raport privind stadiul fizic al lucrarilor
• Raport vizita pe teren-doc4.1
• Contract de vanzare cumparare
• Extras de carte funciara
• Studiu de fezabilitate
• Extras registrul agricol
Pct 1.7 si 1.8- Nu este cazul!   EG1 – Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în 
spaţiul rural.
Se verifică dacă actul de proprietate al clădirii care face obiectul cererii de finanţare certifica dreptul de proprietate.
1.Raspunsul solicitat la informatiile suplimentare emise cu nr 433/12.09.2012 nu a fost prezentat, rezultand pastrarea unor neclaritati insemnate care conduc la neeligibilitatea proiectului 
conform procedurii
2.Beneficiarul Miron Mihai Alexandru  proprietar al constructiei C1 in suprafata de 95 mp conform contractului de vanzare cumparare  autentificat cu nr 561 din data de 27.04.2012 si a 
extrasului de carte funciara cu  nr 5521/08.05.2012, propune  prin proiectul depus schimbarea de destinatie din locuinta si anexe in pensiune agroturistica.
Acesta mai detine doua constructii distincte C2-cu destinatia sura in suprafata de 35 mp si C3- cu destinatia grajd in suprafata de 51 mp.
Conform raportului de evaluare tehnica, a raportului privind stadiul fizic al lucrarilor emise in data de 23.04.2012 , precum si a raportului aferent doc4.1 emis in urma vizitei pe teren a 
expertilor OJPDRP Suceava se precizeaza  faptul ca suprafata construita a locuintei este de 173,90 mp.
Deoarece sunt diferente majore privind suprafata cladirii intre situatia prezenta in teren expusa in raportul de evaluare tehnica,  raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, precum si a 
raportului aferent doc4.1 emis in urma vizitei pe teren a expertilor OJPDRP Suceava  in care se  precizeaza o  suprafata construita a locuintei de 173,90 mp si actele de proprietate:  
(contract de vanzare cumparare; extras de carte funciara; studiu de fezabilitate;extras registrul agricol) in care s-a evidentiat o suprafata construita a locuintei de 95 mp,   s-a solicitat 
prezentarea autorizatiei de construire pentru cladirea existenta in suprafata de 173,90mp  si nivelul de inaltime subsol partial+parter+mansarda  si  justificarea neconcordantelor intre 
urmatoarele documente :
1.contract de vanzare cumparare cu  incheiere de autentificare 561/27.04.2012, in care este mentionata constructia de locuinte C1 in suprafata de 95 mp ;
2.Extras de carte funciara pentru informare cu nr 5521/08.05.2012, in care sunt urmatoarele precizari :
Sectiunea  Constructii :NC : 31515- C1, observatii : casa ( P+1), an 1975, lemn, fara CE, fara lift
Date referitoare la constructii :din acte : 95 mp ; masurata : 95 mp
3.Raport de evaluare tehnica si raport privind stadiul fizic al lucrarilor emise in data de 23.04.2012 , se precizeaza :
-Suprafata construita este de 173,90 mp
-Imobilul este construit in perioada 1985-2008 ;
-Lipsesc documentele care sa ateste calitatea lucrarilor si calitatea materialelor utilizate
-Regimul de inaltime : subsol partial+parter+mansarda
-Cladirea existenta a fost construita in perioada anilor 1985 pe baza unei autorizatii emisa de Primaria comunei Vama respectiv extinsa in anul 2008 in baza proiectului nr 42/2008 
intocmit de SC GIMAR PROIECT SRL SUCEAVA.

l i it l t ti i t t t l d t

322 313 M 01 12 1 35 00146 2012 5 16  „CONSTRUIRE  PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ  ” TROAŞE RODICA SUCEAVA

Comuna/Oras 
FUNDU MOLDOVEI 

Sat DELNITA
- - - - - - - - - - - 116.748 0 99.236 0 17.512 38.287.002

 Pct 1.7 si 1.8-Nu este cazul!   Pct 1.7 si 1.8-Nu este cazul!  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea 
urmatoarelor criterii de eligibilitate:

EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Pentru verificarea acestui criteriu, conform procedurii masurii 313 aprobate prin OMADR nr 58 din 16.03.2012, solicitantul prezinta  in cadrul cerererii de finantare documentul 18 si 
trebuie sa descrie in studiul de fezabilitate activitatea agricola practicata in cadrul gospodariei.
Studiul de fezabilitate prezentat nu contine in nici unul din capitolele sale informatii referitoare la activitatea agricola practicata, nerespectand astfel cerintele obligatorii. Acest aspect 
conduce la neeligibilitatea criteriului EG2.
EG5 - Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare;
Informatiile din Avizul MT, referitoare la compartimentarea constructiva propusa prin proiect, nu corespunde in totalitate cu cea prezentata in Studiul de fezabilitate.
In aviz MT: 2 camere administrator cu baie si o unitate de cazare cu 2 locuri compusa din camera, baie si vestibul.( o sigura camera destinata turistilor???)
In studiul de fezabilitate: o camera administrator cu bai si doua unitati de cazare cu 2 locuri compusa din camera, baie si vestibul.
Aceste aspecte conduc la neeligibilitatea criteriului EG5.
EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 floare;
Pentru verificarea acestui criteriu, conform procedurii masurii 313 aprobate prin OMADR nr 58 din 16.03.2012, expertul verifică dacă structura de primire agro-turistica indeplineste 
conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii .
Studiul de fezabilitate prezentat nu contine in nici unul din capitolele sale informatii referitoare la activitatea agricola practicata, nerespectand astfel cerintele obligatorii. Acest aspect 
conduce la neeligibilitatea criteriului EG7.
EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
Conform procedurii aferente Masurii 313 (fisa de eligibilitate E3.1) ,  a Ghidului Solicitantului si a legii 50/1991,  Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) reprezinta documentul care sta la 
baza verificarii acestui criteriu de eligibilitate si se verifica ,,..dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.
Dacă verificarea documentului confirma incadrarea investiţiei in prevederile PUG, expertul bifează pătratul cu da din fişa de verificare (paragraph 2- EG9 din formularul E3.1). În caz 
contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.,,
In Certificatul de urbanism, depus de beneficiar cu nr 52/03.05.2012 nu sunt mentionate informatiile obligatorii referitoare la:
• Numarul si data documentatiei de urbanism;
• Stadiul Fazei:PUG/PUZ/PUD.
• Numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local.
• Scopul emiterii acestuia- nu s-a bifat varianta decisa:,, poate fi utilizat/nu poate fi utilizat,,.
Aceste aspecte conduc la neeligibilitatea criteriului EG9.
Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG2, EG5, EG7 si EG9 determina neeligibilitatea proiectului.
  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
Pentru verificarea acestui criteriu, conform procedurii masurii 313 aprobate prin OMADR nr 58 din 16.03.2012, solicitantul prezinta  in cadrul cerererii de finantare documentul 18 si 
trebuie sa descrie in studiul de fezabilitate activitatea agricola practicata in cadrul gospodariei.
Studiul de fezabilitate prezentat nu contine in nici unul din capitolele sale informatii referitoare la activitatea agricola practicata, nerespectand astfel cerintele obligatorii. Acest aspect 
conduce la neeligibilitatea criteriului EG2.
EG5 - Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare;
Informatiile din Avizul MT, referitoare la compartimentarea constructiva propusa prin proiect, nu corespunde in totalitate cu cea prezentata in Studiul de fezabilitate.
In aviz MT: 2 camere administrator cu baie si o unitate de cazare cu 2 locuri compusa din camera, baie si vestibul.( o sigura camera destinata turistilor???)
In studiul de fezabilitate: o camera administrator cu bai si doua unitati de cazare cu 2 locuri compusa din camera, baie si vestibul.
Aceste aspecte conduc la neeligibilitatea criteriului EG5.
EG7 - Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 floare;
Pentru verificarea acestui criteriu, conform procedurii masurii 313 aprobate prin OMADR nr 58 din 16.03.2012, expertul verifică dacă structura de primire agro-turistica indeplineste 
conditiile stabilite pentru practicarea agro-turismului conform definitiei din fişa tehnica a masurii .
Studiul de fezabilitate prezentat nu contine in nici unul din capitolele sale informatii referitoare la activitatea agricola practicata, nerespectand astfel cerintele obligatorii. Acest aspect 
conduce la neeligibilitatea criteriului EG7.
EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
C f d ii f t M ii 313 (fi d li ibilit t E3 1) Ghid l i S li it t l i i l ii 50/1991 C tifi t l d b i ( d 3 1) i t d t l t

323 313 M 01 12 1 35 00188 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA P+1, ANEXE 

GOSPODARESTI, IMPREJMUIRE, 
PARCARE AUTO, FOSA SEPTICA

GAFIUC PETRU- 
VASILE SUCEAVA

Comuna/Oras 
STULPICANI Sat 

GEMENEA
- - - - - - - - - - - 100.000 0 85.000 0 15.000 38.372.002

La EG 16 s-a bifat NU deoarece solicitantul GAFIUC PETRU-VASILE nu dovedeste dreptul real de proprietate asupra terenului. Astfel conform Sentintei Civile nr. 1617/05.11.2008 si 
Extrasului de Carte Funciara nr. 3736 din 06.04.2012 dreptul de UZUFRUCT VIAGER pentru terenul mentionat apartine altor persoane decat solicitantului. De asemenea Certificatul de 
Urbanism nr.13. din 06.04.2012 confirma la Regimul juridic faptul ca exista Uzufruct Viager in favoarea numitilor Big Ilarion si Big Eufrozina.  La punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat 
solicitantul nu face dovada dreptului real de proprietate asupra terenului pe care se va amplasa investitia respectiv documentul 4.
La EG16 s-a bifat NU intrucat solicitantul GAFIUC PETRU-VASILE nu dovedeste dreptul real de proprietate asupra terenului. Astfel conform Sentintei Civile nr 1617/05.11.2008 si 
Extrasului de Carte Funciara nr. 3736 din 06.04.2012 dreptul de UZUFRUCT VIAGER pentru terenul mentionat apartine altor persoane decat solicitantului. De asemenea Certificatul de 
Urbanism nr.13. din 06.04.2012 confirma la Regimul juridic faptul ca exista Uzufruct Viager in favoarea numitilor Big Ilarion si Big Eufrozina.  La punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat 
solicitantul nu face dovada dreptului real de proprietate asupra terenului pe care se va amplasa investitia respectiv documentul 4.  La punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat solicitantul nu face 
dovada dreptului real de proprietate asupra terenului pe care se va amplasa investitia, respectiv documentul 4.  La EG16 s-a bifat NU intrucat solicitantul GAFIUC PETRU-VASILE nu 
dovedeste dreptul real de proprietate asupra terenului. Astfel conform Sentintei Civile nr 1617/05.11.2008 si Extrasului de Carte Funciara nr. 3736 din 06.04.2012 dreptul de 
UZUFRUCT VIAGER pentru terenul mentionat apartine altor persoane decat solicitantului. De asemenea Certificatul de Urbanism nr.13. din 06.04.2012 confirma la Regimul juridic faptul 
ca exista Uzufruct Viager in favoarea numitilor Big Ilarion si Big Eufrozina.  La punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat solicitantul nu face dovada dreptului real de proprietate asupra terenului pe 
care se va amplasa investitia, respectiv documentul 4.

La EG 16 s-a bifat NU intrucat solicitantul GAFIUC PETRU-VASILE nu dovedeste dreptul real de proprietate asupra terenului. Astfel conform Sentintei Civile nr. 1617/05.11.2008 si 
Extrasului de Carte Funciara nr. 3736 din 06.04.2012 dreptul de UZUFRUCT VIAGER pentru terenul mentionat apartine altor persoane decat solicitantului. De asemenea Certificatul de 
Urbanism nr.13. din 06.04.2012 confirma la Regimul juridic faptul ca exista Uzufruct Viager in favoarea numitilor Big Ilarion si Big Eufrozina.
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

324 313 M 01 12 1 35 00170 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN COMUNA 

CIOCANESTI, SAT CIOCANESTI, 
JUDETUL SUCEAVA

TARANU GABRIELA SUCEAVA
Comuna/Oras 

CIOCANESTI Sat 
CIOCANESTI

- - - - - - - - - - - 144.612 0 100.000 0 18.115 38.472.002

In data de 04.10.2012 s-a transmis solicitantului prin e-mail fisa E 3.4 de solicitare a informatiilor suplimentare, urmand ca acesta sa raspunda cu informatiile solicitate in termen de 5 zile 
lucratoare. E-mail-ul a fost confirmat de primire de catre solicitant, in sistemul de gestiune al doculemtelor fiind atasat print-screen-ul cu confirmarea. In aceste conditii, conform 
procedurii, proiectul este declarat neeligibil.
Au fost transmise urmatoarele solicitari de informatii suplimentare:
DOC. 1-Studiul de fezabilitate -Camera administratorului nu este trecuta pe cheltuieli neeligibile, desi exista atasat la dosarul cererii de finantare declaratia ca solicitantul va locui 
permanent in locatia respectiva. De asemenea nu exista nici o constructie in perimetrul locatiei proiectului care sa poata fi asimilata cu o locuinta. In aceasta situatie una din camera 
trebuie sa aiba destinatia de locuinta pentru administratoriar iar valoarea corespunzatoare a spatiului respectiv, raportat la suprafata totala a camerelor, sa fie trecuta pe cheltuieli 
neeligibile.
Elementele care stau la baza calculului:Suprafata camera=142,44mp; Suprafata camera administratot=17,25mp; % camera administrator din suprafata camera= 12,11; Valoare 
pensiune(conform deviz)=91.580 euro; 12,11% din x 91.580=11.090 euro-valoare neeligibila

-desi la vizita in teren sunt facute fotografii cu pasari si animale, solicitantul nu prezinta extras din registrul agricol din care sa reiasa ca este detinatorul acestor animale ;

-In studiul de fezabilitate se face referire la faptul ca functionarea centralei termice se face cu gaz, nementionandu-se sursa;

-in studiul de fezabilitate se face referire la promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de costume populare, obiecte din lemn sculptat, fara a se regasi aceste obiecte in devizele 
pe obiect sau in lista cu bunuri ce urmeaza a fi achizitionate;

Doc.3.1-Certificatul de urbanism -Nu se fac referiri ca proiectul respecta PUG,PUC,PUZ
Doc. 12.2 document de la banca pentru contul aferent FEADR -In adeverinta eliberata nu se specifica faptul ca acest cont a fost deschis special pentru derularea operatiunilor cu 
FEADR
Doc 15-avizul MDRT -nu specifica numarul de flori
Doc. 18-document eliberat de APDRP -Suprafata de teren mentionata in acest document este de 1.33 ha iar in actul de vanzare-cumparare, suprafata este de 1.236 ha
  Solicitantul nu a prezentat raspunsurile solicitate prin formularul E 3.4 de solicitare a informatiilor suplimentare. 

325 313 M 01 12 1 35 00171 2012 5 16

SCHIMBARE DESTINATIE DIN 
SEDIU ADMINISTRATIV P+1+M.  IN 

PENSIUNE TURISTICA P+2E+M.     
CU DENUMIREA "PATRU 

ANOTIMPURI" SAT SCHEIA, COM 
SCHEIA JUDETUL SUCEAVA.

CRETU NICOLAE-
MARIAN SUCEAVA Comuna/Oras 

SCHEIA Sat SCHEIA - - - - - - - - - - - 388.451 0 197.725 0 190.726 38.669.727

Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG3 (doc.1)– Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei prin nerespectarea in integralitatea sa a structurii cadru de completare a Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor 
Financiari: 
- Din structura Studiului de Fezabilitate lipsesc formatele tabelare completate aferente pct. 1.4, pct. 2.6 si pct. 3.8. Pentru indeplinirea criteriului, solicitantul trebuie sa  completeze studiul 
de fezabilitate in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul este declarat neeligibil.

- Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei solicitantul a previzionat in Anexa C4, pentru cei 5 ani de prognoza de la darea in exploatare a investitie, 
venituri nerealiste din vanzari fizice cu masa si cazarea turistilor, mult supradimensionate in raport cu activitatea propusa, in asa fel incat indicatorul - Durata de recuperare a investitiei 
se realizeaza intr-un termen nerealist de 0,0039 ani sau 1,4 zile,  asa cum reiese din tabelul cu indicatori cuprins in Anexa C5; Pentru intocmirea proiectiilor si indicatorilor financiari 
solicitantul a utilizat precizarile si modul de calcul aferent Anexelor B, valabil doar persoanelor juridice si nu celor fizice (solicitantul proiectului este Persoana Fizica Neautorizata);

- Pentru estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ, solicitantul nu a printat si atasat la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in 
proiect, identificate in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP, iar pentru situatia in care valorile bunurilor/serviciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, nu a 
atasat trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 
15.000 EUR;

EG5, EG6 (doc.1, doc.15) - Exista neconcordante intre Avizul M.D.R.T. si continutul Studiului de Fezabilitate, partea scrisa si cea desenata. Avizul specific privind amplasamentul şi 
funcţionalitatea din punct de vedere constructiv a pensiunii turistice, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, nu este in conformitate cu tipul investitiei descris de consultant 
la punctele specifice din S.F. si schitat de arhitect in plansele desenate. Astfel, in Avizul M.D.R.T., la etajele 1 si 2 sunt cuprinse ” ...... 6 camere cu 2 locuri cu bai proprii, 1 garsoniera cu 
salon-dormitor cu 2 locuri si baie.... ”, in timp ce la cap.3 din S.F. si in plansele desenate Plan Etaj I si II sunt descrise si evidentiate ”.... 2 apartamente si 4 camere cu bai proprii.....”. 
Nespecificarea in Avizul M.D.R.T. a celor 2 apartamente si 4 camere cu bai proprii, asa cum sunt inscrise la pct. specifice din S.F., cat si in plansele desenate atrage dupa sine 
nerespectarea categoriei de clasificare a viitoarei pensiunii turistice la standardul de minim 3 flori, categorie de clasificare inscrisa in Avizul MDRT atasat cererii de finantare;
  Pct.4.4 - Pentru estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ, solicitantul nu a printat si atasat la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile 
incluse in proiect, identificate in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP, iar pentru situatia in care valorile bunurilor/serviciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de 
preturi, nu a atasat trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 
EUR si 15.000 EUR;  Nu sunt indeplinite pct.1.2 si 1.4:

 Pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc.13.1): 
- Certificatul de atestare fiscala (doc.13.1) anexat C.F., emis de Directia Generală a Finantelor Publice Bacau pentru atestarea obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general 
consolidat al statului, este incomplet, prin lipsa sectiunii C; Conform metodologiei de verificare a eligibilitatii solicitantului, certificatul de atestare fiscala va avea obligatoriu inscrisa si 
completata sectiunea C , sectiune in care se verifica eligibilitatea solicitantilor privind accesarea fondurilor externe nerambursabile;

Pct. 1.4  Solicitantul si-a respectat in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F? 
- In Declaratia F nu s-au bifat casutele corespunzatoare aferente tuturor punctelor existente; Pe proprie raspundere, solicitantul si-a insusit doar o parte dintre angajamentele pe care se 
obliga sa le respecte pe toata perioada verificarii si implementarii proiectului;

Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG3 (doc.1)– Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei prin nerespectarea in integralitatea sa a structurii cadru de completare a Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor 
Financiari: 
- Din structura Studiului de Fezabilitate lipsesc formatele tabelare completate aferente pct. 1.4, pct. 2.6 si pct. 3.8. Pentru indeplinirea criteriului, solicitantul trebuie sa  completeze studiul 
de fezabilitate in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul este declarat neeligibil.

- Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei solicitantul a previzionat in Anexa C4, pentru cei 5 ani de prognoza de la darea in exploatare a investitie, 
venituri nerealiste din vanzari fizice cu masa si cazarea turistilor, mult supradimensionate in raport cu activitatea propusa, in asa fel incat indicatorul - Durata de recuperare a investitiei 
se realizeaza intr-un termen nerealist de 0,0039 ani sau 1,4 zile,  asa cum reiese din tabelul cu indicatori cuprins in Anexa C5; Pentru intocmirea proiectiilor si indicatorilor financiari 
solicitantul a utilizat precizarile si modul de calcul aferent Anexelor B, valabil doar persoanelor juridice si nu celor fizice (solicitantul proiectului este Persoana Fizica Neautorizata);

- Pentru estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ, solicitantul nu a printat si atasat la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in 
i t id tifi t i B d d t d t i d it l APDRP i t it ti i l il b il / i iil i d i li it l di B d d t d t i

326 313 M 01 12 1 35 00156 2012 5 16

EXTINDERE PENSIUNE TURISTICA 
S+P+E CU AMENAJARE POD M1, M2 

FLORIS AMBIENT, DORNA ARINI, 
SUCEAVA

SC FLORIS 
AMBIENT SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
DORNA-ARINI Sat 

SUNATORI
- - - - - - - - - - - 250.000 0 125.000 0 125.000 38.794.727

Au fost cerute clarificari in legatura cu incadrarea cheltuielilor in buget si defalcarea cheltuielilor eligibile de cele neeligibile prin devize pe obiect separate. De asemenea au fost solicitate 
corelari intre datele prezentate in documentele proiectului Cererea de finantare, declaratia pe propria raspundere a solocitantului privind deschiderea unui punct de lucru si Certificatul 
constatator, deoarece in Anexa 1_cererea de finantare si in declaratia pe proprie raspundere, este trecut eronat codul CAEN 5590, fata de cel existent in Certificatul constatator.   Prin 
formularul E 3.4 s-a cerut solicitantului sursa preturilor si prezentarea ofertelor respective. Prin formularul E 3.4 partea a2-a s-au prezentat oferte dar acestea sunt neconforme 
deoarece sunt falsificate datele de emitere fara a fi certificate modificarile de catre ofertant, motiv care a condus la decizia ca acestea nu sunt conforme iar proiectul este declarat 
neeligibil deoarece nu este sustinut de o baza de calcul corespunzatoare.  Prin formularul E 3.4 s-a cerut solicitantului sursa preturilor si prezentarea ofertelor respective. Prin formularul 
E 3.4 partea a2-a s-au prezentat oferte dar acestea sunt neconforme deoarece sunt falsificate datele de emitere fara a fi certificate modificarile de catre ofertant, motiv care a condus 
la decizia ca acestea nu sunt conforme iar proiectul este declarat neeligibil deoarece nu este sustinut de o baza de calcul corespunzatoare. 

327 313 M 01 12 1 35 00174 2012 5 16     "INFIINTARE PENSIUNE 
TURISTICA"

S.C. GRAND NET 
S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras 
VATRA 

MOLDOVITEI Sat 
CIUMARNA

- - - - - - - - - - - 399.984 0 199.992 0 199.992 38.994.719

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii;

Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520;
  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3 (doc.1 - S.F.):

– Solicitantul  nu demonstreaza viabilitatea investitiei prin nerespectarea metodologiei de intocmire a proiectiilor financiare,  supraestimand veniturile cu vanzarile fizice previzionate 
cuprinse in  Anexa B1:

-  Pentru calculul indicatorilor financiari din sectiunea economica, in Anexa B1- Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie - varianta cu proiect, solicitantul a previzionat 
pentru cei 5 ani de prognoza venituri nerealiste din vanzari fizice supraestimate, respectiv din camere duble la un grad de ocupare de 85% in sezon, 75% in sezon intermediar si 23% in 
extrasezon, rezultand o medie de 61% pentru cei 5 ani de prognoza (conform descrierilor de la pag.37 din S.F, tabel nr. 4 - Diferentierea tarifelor in functie de sezon). In raport cu gradul 
mediu de ocupare la nivel national pentru pensiunile turistice, gradul de ocupare propus de solicitant in estimarea veniturilor este nerealist. Din datele comunicate la inceputul anului 2012 
de Institutul National de Statistica (INS), reiese ca ocuparea unitatilor turistice este tot mai redusa , coborand de la 35% in 2008 la 28,4% in 2009,  25,3% in 2010 si 24,5% in 2011.
  Pct. 4.4 - Pentru bunuri s-au atasat oferte conforme  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3 (doc.1 - S.F.):

– Solicitantul  nu demonstreaza viabilitatea investitiei prin nerespectarea metodologiei de intocmire a proiectiilor financiare,  supraestimand veniturile cu vanzarile fizice previzionate 
cuprinse in  Anexa B1:

-  Pentru calculul indicatorilor financiari din sectiunea economica, in Anexa B1- Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie - varianta cu proiect, solicitantul a previzionat 
pentru cei 5 ani de prognoza venituri nerealiste din vanzari fizice supraestimate, respectiv din camere duble la un grad de ocupare de 85% in sezon, 75% in sezon intermediar si 23% in 
extrasezon, rezultand o medie de 61% pentru cei 5 ani de prognoza (conform descrierilor de la pag.37 din S.F, tabel nr. 4 - Diferentierea tarifelor in functie de sezon). In raport cu gradul 
mediu de ocupare la nivel national pentru pensiunile turistice, gradul de ocupare propus de solicitant in estimarea veniturilor este nerealist. Din datele comunicate la inceputul anului 2012 
de Institutul National de Statistica (INS), reiese ca ocuparea unitatilor turistice este tot mai redusa , coborand de la 35% in 2008 la 28,4% in 2009,  25,3% in 2010 si 24,5% in 2011.
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CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

328 313 M 01 12 1 35 00181 2012 5 16
SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 

LOCUINTA IN PENSIUNE 
AGROTURISTICA

IACOB MARIA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MANASTIREA 

HUMORULUI Sat 
MANASTIREA 
HUMORULUI

- - - - - - - - - - - 112.588 0 95.699 0 16.889 39.090.418

PCT 1.4-  Nu este respectata Declaratia F(pct 16)referitor  la nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse- 3 flori.
PCt 1.7 si 1.8- Nu este cazul!  In cadrul sectiunii -VERIFICAREA  CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE, s-a constatat neindeplinirea urmatoarelor criterii de eligibilitate:

EG5 - Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare;
Structura de primire turistica propusa de beneficiar conform studiului de fezabilitate si declaratiei F( Declaratia pe propria raspundere a solicitantului)  este pensiune agroturistica cu un 
nivel de confort de 3 flori( margarete).
Categoria de clasificare ( 3 flori) este determinata de indeplinirea unor criterii obligatorii prevazute in ordinul 1051/2011, printre care se regasesc:
•  toate camerele sa detina  grup sanitar propriu;
• suprafata camerelor sa fie de minimum 13 m 2.
 Intrucat conditiile mai sus amintite sunt nerespectate,  declaram criteriul EG5 neeligibil, potrivit urmatoarelor argumente:.
1. Suprafatele camerelor existente destinate turistilor si care nu suporta modificari prin proiect au o suprafata mai mica decat limita minima acceptata:dormitor 1( plan parter): 8,50m.p. si 
dormitor 3( plan mansarda): 12,60 m.p.
2. Din cele doua dormitoare prevazute la parter , doar dormitorul in suprafata de 8,50 m2 are grup sanitar propriu.Cele 4 dormitoare existente la mansarda, detin doar doua grupuri 
sanitare. 

EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG, potrivit argumentelor de mai jos:
Conform procedurii aferente Masurii 313 (fisa de eligibilitate E3.1) ,  a Ghidului Solicitantului si a legii 50/1991,  Certificatul de urbanism ( doc. 3.1) reprezinta documentul care sta la 
baza verificarii acestui criteriu de eligibilitate si se verifica ,,..dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.
Dacă verificarea documentului confirma incadrarea investiţiei in prevederile PUG, expertul bifează pătratul cu da din fişa de verificare (paragraph 2- EG9 din formularul E3.1). În caz 
contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.,,
In Certificatul de urbanism, depus de beneficiar cu nr 36/19.04.2012 nu sunt mentionate informatiile obligatorii referitoare la:
• Numarul si data documentatiei de urbanism;
• Stadiul Fazei:PUG/PUZ/PUD.
• Numarul si data aprobarii Hotararii Consiliului Local.
Aceste aspecte atrag neeligibilitatea criteriului EG9.

EG11- Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie în 
conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural;
Conform procedurii aferente Masurii 313 (fisa de eligibilitate E3.1) ,  a Ghidului Solicitantului si  a Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism. 1051/03.03.2011 amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizata pe un 
teren de cel putin 1000 mp. 

Beneficiarul nu doveste proprietatea pentru un teren de minimum 1000 mp compacti, deoarece  in cadrul proiectului, sectiunea documente care atesta dreptul de proprietate asupra 
terenului s-au prezentat doua contracte de vanzare- cumparare, identificate astfel:
1. incheiere de autentificare 1373/07.08.2012 emisa de Biroul Notarului Public Petru Atanasoaie, reprezentand  achizitia imobilului in suprafata de 448 mp, identic cu parcela nr 1508/12, 
inscrisa in cartea funciara nr 2495 a comunei cadastrale Manastirea Humorului.
Incheiere nr 2467/16.08.2005, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Suceava, Biroul de Carte Funciara Gura Humorului prin care parcela 1508/12 de 448 mp s-a transformat in 
parcela  de cladire nr 1911, cu constructia C1-casa, inscrisa in  Cartea Funciara nr 2155 a comunei cadastrale Manastirea Humorului, terminata in proportie de 100%.

2.  incheiere de autentificare 998/04.07.2003 reprezentand  achizitia imobilului in suprafata de 448 mp, identic cu parcela nr 1508/12, inscrisa in cartea funciara nr 2495 a comunei 
cadaastrale Manastirea Humorului.
 De asemenea,Certificatul de Urbanism in cadrul sectiunii Regimul Juridic  mentioneaza extrasele de carte funciara cu nr 4248 si 4249/2012.
In lipsa documentului-Act de alipire, imobilele descrise anterior reprezinta doua corpuri de proprietate diferite, care nu indeplinesc cerinta obligatorie solicitata de procedura de 
eligibilitate, ghidul solicitantului  si legislatia ( ordin 1051/2011).
Aceste aspecte conduc la neeligibilitatea criteriului E11.
Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG5, EG9 si EG11 determina neeligibilitatea proiectului.

  PCT 3.5- Nu este cazul!
PCT 3 6 D i l 0 I d l ti ii VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE t t t i d li i t l it ii d li ibilit

329 313 M 01 12 1 35 00163 2012 5 16     "INFIINTARE PENSIUNE 
TURISTICA"

S.C. AGRO-DEEA 
S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras 
VATRA 

MOLDOVITEI Sat 
CIUMARNA

- - - - - - - - - - - 399.934 0 199.967 0 199.967 39.290.385

Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc. 10.2):

- In Anexa nr. 4.1 la Ghidul Solicitantului atasata Cererii de Finantare (doc.10.2), prin care se verifica incadrarea in categoria microintreprinderi, solicitantul S.C. Agro Deea S.R.L nu a 
declarat si previzionat pe proprie raspundere numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale;

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii;

Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520;
  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3 (doc.1 - S.F.):

– Solicitantul  nu demonstreaza viabilitatea investitiei prin nerespectarea metodologiei de intocmire a proiectiilor financiare,  supraestimand veniturile cu vanzarile fizice previzionate 
cuprinse in  Anexa B1:

-  Pentru calculul indicatorilor financiari din sectiunea economica, in Anexa B1- Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie - varianta cu proiect, solicitantul a previzionat 
pentru cei 5 ani de prognoza venituri nerealiste din vanzari fizice supraestimate, respectiv din camere duble la un grad de ocupare de 85% in sezon, 75% in sezon intermediar si 23% in 
extrasezon, rezultand o medie de 61% pentru cei 5 ani de prognoza (conform descrierilor de la pag.36 din S.F, tabel nr. 4 - Diferentierea tarifelor in functie de sezon). In raport cu gradul 
mediu de ocupare la nivel national pentru pensiunile turistice, gradul de ocupare propus de solicitant in estimarea veniturilor este nerealist. Din datele comunicate la inceputul anului 2012 
de Institutul National de Statistica (INS), reiese ca ocuparea unitatilor turistice este tot mai redusa , coborand de la 35% in 2008 la 28,4% in 2009,  25,3% in 2010 si 24,5% in 2011.
  Pct.4.4 - Pentru bunuri s-au prezentat oferte conforme  Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc. 10.2):

- In Anexa nr. 4.1 la Ghidul Solicitantului atasata Cererii de Finantare (doc.10.2), prin care se verifica incadrarea in categoria microintreprinderi, solicitantul S.C. Agro Deea S.R.L nu a 
declarat si previzionat pe proprie raspundere numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale;

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3 (doc.1 - S.F.):

– Solicitantul  nu demonstreaza viabilitatea investitiei prin nerespectarea metodologiei de intocmire a proiectiilor financiare,  supraestimand veniturile cu vanzarile fizice previzionate 
cuprinse in  Anexa B1:

-  Pentru calculul indicatorilor financiari din sectiunea economica, in Anexa B1- Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie - varianta cu proiect, solicitantul a previzionat 
pentru cei 5 ani de prognoza venituri nerealiste din vanzari fizice supraestimate, respectiv din camere duble la un grad de ocupare de 85% in sezon, 75% in sezon intermediar si 23% in 
extrasezon, rezultand o medie de 61% pentru cei 5 ani de prognoza (conform descrierilor de la pag.36 din S.F, tabel nr. 4 - Diferentierea tarifelor in functie de sezon). In raport cu gradul 
mediu de ocupare la nivel national pentru pensiunile turistice,gradul de ocupare propus de solicitant in estimarea veniturilor este nerealist. Din datele comunicate la inceputul anului 2012 
de Institutul National de Statistica (INS), reiese ca ocuparea unitatilor turistice este tot mai redusa , coborand de la 35% in 2008 la 28,4% in 2009,  25,3% in 2010 si 24,5% in 2011.

330 313 M 01 12 1 35 00166 2012 5 16     "INFIINTARE PENSIUNE 
TURISTICA"

S.C. VICTORIAS 
GUESTHOUSE 

S.R.L.
SUCEAVA

Comuna/Oras 
DORNESTI Sat 

DORNESTI
- - - - - - - - - - - 399.934 0 199.967 0 199.967 39.490.352

Pct. 1.2-Soliciantul nu respecta conditiile de eligibilitate, Pct.1.6-Solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN conform activitatii pentru care   solicita finantare, conf. Anexa 12 la 
GS.(vezi Doc. 10.1).    EG1 si  EG4 - Doc.10.1 Certificatul Constatator emis de Oficiu Registrului Comertului,nr.515112/15.05.2012, nu are codul CAEN  pentru care se solicita 
finantare. 
  - Conform CF. Pct. B1.1, codul CAEN al activitatilor solicitate a fi finantate prin proiect este 5520.
  - In Certificatul Constatator emis de Oficiu Registrului Comertului, nr.515112/15.05.2012, la activitatea principala(si singura)existenta Caen 5590-Alte servicii de cazare.
   -In Anexa 12 la Ghidului Solicitantului- Masura 313 /2012,nu se regaseste codul CAEN 5590.
   - Prin urmare solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare.      Crit.1-Verificarea eligibilitatii solicitantului, 
   - Pct1.2-Soliciantul nu respecta conditiile de eligibilitate si pct.1.6 -Solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN conform  activitatii pentru care solicita finantare conform Anexa12 la 
GS. (Doc. 10.1).
  Crt.2 -Verificarea criteriilor generale de eligibilitate, 
   - Pct EG1 si EG4 Doc.10.1 Certificatul Constatator emis de Oficiu Registrului Comertului nr.515112/15.05.2012,nu are codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare. 
  - Conform CF. Pct. B1.1, codul CAEN al activitatilor solicitate a fi finantate prin proiect este 5520.
  - In Certificatul Constatator emis de Oficiu Registrului Comertului, nr.515112/15.05.2012, la activitatea principala(si singura)existenta,cod CAEN 5590-Alte servicii de cazare.
   -In Anexa 12 la Ghidului Solicitantului- Masura 313 /2012,nu se regaseste codul CAEN 5590.
     - Prin urmare solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare.  
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331 313 M 01 12 1 35 00189 2012 5 16

      PENSIUNE AGROTURISTICA, 
LOCUINTA ADMINISTRATOR, 

UTILITATI SI LUCRARI DE 
BRANSAMENT ELECTRIC

JURAVLE 
AFRODITA-
VALENTINA

SUCEAVA
Comuna/Oras 
SUCEVITA Sat 

SUCEVITA
- - - - - - - - - - - 109.773 0 93.307 0 16.466 39.583.659

Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc.13.1): 
Din lista documentelor obligatorii anexate Cererii de Finantare lipseste documentul conform - Certificatul de atestare fiscala (doc.13.1) emis de Directia Generală a Finantelor Publice 
Suceava pentru atestarea obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului; In acest fel nu se verifica faptul daca solicitantul are sau nu datorii fiscale si 
sociale, restante la bugetul general consolidat; Lipsa documentului conform 13.1 din cererea de finantare atrage dupa sine nerespectarea de catre solicitantul Juravle Afrodita-Valentina 
a conditiilor de eligibilitate, specificate la pct.1.2 din fisa E3.1;

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii;

Pct.1.6 - Cod CAEN eligibil 5520;  Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG2 (doc.1 S.F.) -  Pentru verificarea si indeplinirea criteriului EG2 se verifica daca s-a previzionat corect in Bugetul Indicativ cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de 
domiciliu a solicitantului in concordanta cu doc.23 anexat Cererii de Finantare. Astfel, cheltuiala neeligibila de 2.763 Euro cuprinsa in Bugetul Indicativ si alocata de solicitant pentru 
constructia unei locuinte a administratorului, independenta de pensiunea agroturistica, compusa din parter (camera de zi, bucatarie, baie) si etaj mansardat (hol, dormitor, baie) nu se 
nejustifica in raport cu preturile medii in Euro pe m.p. construibil, practicate de  proiectanti pe piata specifica acestui sector de activitate. Raportand cheltuiala neeligibila de 2.763 Euro, 
cuprinsa la cap.4.1 din Bugetul Indicativ, la suprafata desfasurata pentru locuinta administrator de 67.6 mp rezulta o cheltuiala de 41 Euro/mp construibil, cost mult subdimensionat fata 
de preturile medii practicate in domeniu; 

EG3 (doc.1) – Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei prin nerespectarea in integralitatea sa a structurii cadru de completare a Studiului de Fezabilitate:

- Pentru estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ, solicitantul nu a printat si atasat la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in 
proiect, identificate in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP, iar pentru situatia in care valorile bunurilor/serviciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, nu a 
atasat trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 
15.000 EUR;

- Pentru calculul indicatorilor financiari din sectiunea economica, in Anexa C4 Prognoza incasarilor si platilor - varianta cu proiect, solicitantul a previzionat pentru cei 5 ani de prognoza 
de la darea in exploatare a investitie venituri din participarea turistilor la activitatile agricole, venituri ce nu se justifica pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea 
investitiei; 

EG18 (doc.19) -  In declaratia pe propria raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis, solicitantul nu a bifat niciuna din optiunile cu 
datele privind ajutoarele de minimis; 
Verificarea documentului 19 nu confirma daca solicitantul a declarat pe propria răspundere că prin cumulul ajutoarelor de minimis de care a beneficiat  cu cele acordate în cadrul 
prezentei scheme nu se depăşeste suma de 200.000 Euro, pe o perioadă de până la 3 ani fiscali;  Pct.4.4 - Pentru estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ, 
solicitantul nu a printat si atasat la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP, iar pentru 
situatia in care valorile bunurilor/serviciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, nu a atasat trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea 
de15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 15.000 EUR;  Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de 
eligibilitate? (doc.13.1): 
Din lista documentelor obligatorii anexate Cererii de Finantare lipseste documentul conform - Certificatul de atestare fiscala (doc.13.1) emis de Directia Generală a Finantelor Publice 
Suceava pentru atestarea obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului; In acest fel nu se verifica faptul daca solicitantul are sau nu datorii fiscale si 
sociale, restante la bugetul general consolidat; Lipsa documentului conform 13.1 din cererea de finantare atrage dupa sine nerespectarea de catre solicitantul Juravle Afrodita-Valentina 
a conditiilor de eligibilitate, specificate la pct.1.2 din fisa E3.1;

Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate:

EG2 (doc.1 S.F.) -  Pentru verificarea si indeplinirea criteriului EG2 se verifica daca s-a previzionat corect in Bugetul Indicativ cheltuielile neeligibile aferente constructiei locatiei de 
domiciliu a solicitantului in concordanta cu doc.23 anexat Cererii de Finantare. Astfel, cheltuiala neeligibila de 2.763 Euro cuprinsa in Bugetul Indicativ si alocata de solicitant pentru 
constructia unei locuinte a administratorului, independenta de pensiunea agroturistica, compusa din parter (camera de zi, bucatarie, baie) si etaj mansardat (hol, dormitor, baie) nu se 
nejustifica in raport cu preturile medii in Euro pe m.p. construibil, practicate de  proiectanti pe piata specifica acestui sector de activitate. Raportand cheltuiala neeligibila de 2.763 Euro, 
cuprinsa la cap.4.1 din Bugetul Indicativ, la suprafata desfasurata pentru locuinta administrator de 67.6 mp rezulta o cheltuiala de 41 Euro/mp construibil, cost mult subdimensionat fata 
de preturile medii practicate in domeniu; 

EG3 (d 1) S li it t l d t i bilit t i titi i i t i i t lit t t t ii d d l t St di l i d F bilit

332 313 M 01 12 1 35 00152 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA

ROMAN ANCA-
ELISABETA SUCEAVA

Comuna/Oras 
SADOVA Sat 

SADOVA
- - - - - - - - - - - 398.382 0 199.191 0 199.191 39.782.850

Solicitantul nu a raspuns in termenul legal de 5 zile de la data confirmarii primirii  Informatiilor  suplimentare solicitate pentru care a semnat de luare la cunostinta in data de 03.09.2012.  
Solicitantul nu a raspuns in termenul legal de 5 zile de la data confirmarii primirii  Informatiilor  suplimentare solicitate pentru care a semnat de luare la cunostinta in data de 03.09.2012.   
Solicitantul nu a raspuns in termenul legal de 5 zile de la data confirmarii primirii  Informatiilor  suplimentare solicitate pentru care a semnat de luare la cunostinta in data de 03.09.2012.  
Solicitantul nu a raspuns in termenul legal de 5 zile de la data confirmarii primirii  Informatiilor  suplimentare solicitate pentru care a semnat de luare la cunostinta in data de 03.09.2012.  

333 313 M 01 12 3 36 00009 2012 5 16 PENSIUNEA TURISTICA QUIRINUS S.C. PENSIUNEA 
QUIRINUS S.R.L. TELEORMAN

Comuna/Oras 
VIISOARA Sat 

VIISOARA
- - - - - - - - - - - 398.000 0 199.000 0 199.000 39.981.850

1.2 NU.Solicitantul a prezentat in Certificatul de atestate fiscala eliberat de primaria comunei Viisoara faptul ca este proprietar a 4647mp.
Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 4647 mp situati in tarlaua 13, parcela 248, localitatea Viisoara in 
concordanta cu Contractul de vanzare-cumparare nr. 619/11.05.2012. Acest contract nr. 619/11.05.2012 pentru suprafata de 4647mp pe care este fundamentat proiectul nu este atasa
la cererea de finantare. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte  dreptul real principal si deci nu se indeplineste punctul 1.2.
1.4. NU. Solicitantul nu indeplineste punctul 3 din Declaratia F. 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 cererea de finantare, documente justificative 
necesare.
Solicitantul a prezentat in cadrul Cererii de finantare  pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului, Contractul de vanzare-cumparare 
numarul 567/04.05.2012 pentru o suprafata de 8200mp situati in localitatea Viisoara, tarlaua 12, parcela 347.
Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 4647 mp situati in tarlaua 13, parcela 248, localitatea Viisoara in 
concordanta cu Contractul de vanzare-cumparare nr. 619/11.05.2012. Acest contract nr. 619/11.05.2012 pentru suprafata de 4647mp pe care este fundamentat proiectul nu este atasa
la cererea de finantare. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte proprietatea pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului in acest 
caz nu se indeplineste punctul 3 din declaratia F pe proprie raspundere a solicitantului..
  1.2 NU.Solicitantul a prezentat in Certificatul de atestate fiscala eliberat de primaria comunei Viisoara faptul ca este proprietar a 4647mp.
Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 4647 mp situati in tarlaua 13, parcela 248, localitatea Viisoara in 
concordanta cu Contractul de vanzare-cumparare nr. 619/11.05.2012. Acest contract nr. 619/11.05.2012 pentru suprafata de 4647mp pe care este fundamentat proiectul nu este atasa
la cererea de finantare. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte  dreptul real principal si deci nu se indeplineste punctul 1.2.
1.4. NU. Solicitantul nu indeplineste punctul 3 din Declaratia F. 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 cererea de finantare, documente justificative 
necesare.
Solicitantul a prezentat in cadrul Cererii de finantare  pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului, Contractul de vanzare-cumparare 
numarul 567/04.05.2012 pentru o suprafata de 8200mp situati in localitatea Viisoara, tarlaua 12, parcela 347.
Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 4647 mp situati in tarlaua 13, parcela 248, localitatea Viisoara in 
concordanta cu Contractul de vanzare-cumparare nr. 619/11.05.2012. Acest contract nr. 619/11.05.2012 pentru suprafata de 4647mp pe care este fundamentat proiectul nu este atasa
la cererea de finantare. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte proprietatea pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului in acest 
caz nu se indeplineste punctul 3 din declaratia F pe proprie raspundere a solicitantului.  EG1 NU.   Daca proiectul prevede realizarea unei constructii definitive, expertul verifice daca 
solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal.
Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 4647 mp situati in tarlaua 13, parcela 248, localitatea Viisoara in 
concordanta cu Contractul de vanzare-cumparare nr. 619/11.05.2012. Acest contract nr. 619/11.05.2012 pentru suprafata de 4647mp pe care este fundamentat proiectul nu este atasa
la cererea de finantare. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte  dreptul real principal si deci nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG1.

EG3. NU.  Detalierea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora (spre exemplificare: se consideră un 
număr mediu de 3 cazări/ zi pe durata întregului an calendaristic în timp ce capacitatea maximă a pensiunii este de 4 camere; în estimarea numărului de potenţiali turişti atraşi de 
pensiune precum şi a tarifului avut în vedere nu se cuantifică efectele concurenţei existente şi atractivităţii zonei). 
Nu este fundamentata proveniența veniturilor prevăzute din activitatea de organizare activități de agrement (excursii, seri folclorice, pescuit sportiv, plimbări cu ambarcațiuni) având în 
vedere că societatea este nou înființată, activitatea vizată prin proiect are codul CAEN 5520 iar pentru realizarea activităţilor de agrement se va apela la alte entitati cu care solicitantul 
nu are niciun accord de colaborare.  Sunt prevazute cheltuieli necesare achizitionarii unor barci cu vasle, hidrobiciclete, unelte de pescuit, deasemenea sunt prevazute venituri din 
inchirierea acestor bunuri dar solicitantul nu prezinta niciun document din care sa reiasa dreptul de folosinta sau proprietate asupra lacului pe care se vor desfasura aceste activitati. 
  Sunt prevazute venituri din practicarea plimbărilor de agrement  în condiţiile meteorologice specifice anotimpurilor reci.
  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.

EG 11. NU Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 4647 mp situati in tarlaua 13, parcela 248, localitatea 
Viisoara in concordanta cu Contractul de vanzare-cumparare nr. 619/11.05.2012. Acest contract nr. 619/11.05.2012 pentru suprafata de 4647mp pe care este fundamentat proiectul nu 
este atasat la cererea de finantare. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte  dreptul real principal si deci nu se indeplineste criteriul de 
eligibilitate EG11.

EG 16 NU. Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 4647 mp situati in tarlaua 13, parcela 248, localitatea 
Viisoara in concordanta cu Contractul de vanzare-cumparare nr. 619/11.05.2012. Acest contract nr. 619/11.05.2012 pentru suprafata de 4647mp pe care este fundamentat proiectul nu 
este atasat la cererea de finantare. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte  dreptul real principal si deci nu se indeplineste criteriul de 

li ibilit t EG16 1 2 NU S li it t l t t i C tifi t l d t t t fi l lib t d i i i Vii f t l t i t 4647
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334 313 M 01 12 3 36 00011 2012 5 16 PENSIUNE TURISTICA COLIBA 
VOINICULUI

SC TEDY 
TRANSPEDITION 

SRL
TELEORMAN

Comuna/Oras 
NASTURELU Sat 

NASTURELU
- - - - - - - - - - - 399.950 0 199.975 0 199.975 40.181.825

1.2 NU.   Solicitantul a prezentat in cadrul Cererii de finantare  pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului, Contractul de vanzare-
cumparare numarul 626/11.05.2012 pentru o suprafata de 2500mp situati in localitatea Nasturelu, tarlaua 10, parcela 30.Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, 
documentele prezentate fac referire la o suprafata de 5000 mp situati in localitatea Nasturelu. In cadrul vizitei pe teren efectuata de catre expertii OJPDRP solicitantul a prezentat un 
contract de vanzare-cumparare(promisiune bilaterala de vanzare ) neautentificat pentru o suprafata de 2400mp. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din 
care sa rezulte proprietatea pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului in acest caz  nu se indeplineste punctul 1.2. 

1.4. NU. Solicitantul nu indeplineste punctul 3 din Declaratia F. 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 cererea de finantare, documente justificative 
necesare.
Solicitantul a prezentat in cadrul Cererii de finantare  pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului, Contractul de vanzare-cumparare 
numarul 626/11.05.2012 pentru o suprafata de 2500mp situati in localitatea Nasturelu, tarlaua 10, parcela 30.
Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 5000 mp situati in localitatea Nasturelu. In cadrul vizitei pe teren 
efectuata de catre expertii OJPDRP solicitantul a prezentat un contract de vanzare-cumparare(promisiune bilaterala de vanzare ) neautentificat pentru o suprafata de 2400mp. Se poate 
trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte proprietatea pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului in acest caz nu se indeplineste punctul 3 din 
declaratia F pe proprie raspundere a solicitantului..
  1.2 NU.   Solicitantul a prezentat in cadrul Cererii de finantare  pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului, Contractul de vanzare-
cumparare numarul 626/11.05.2012 pentru o suprafata de 2500mp situati in localitatea Nasturelu, tarlaua 10, parcela 30.Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, 
documentele prezentate fac referire la o suprafata de 5000 mp situati in localitatea Nasturelu. In cadrul vizitei pe teren efectuata de catre expertii OJPDRP solicitantul a prezentat un 
contract de vanzare-cumparare(promisiune bilaterala de vanzare ) neautentificat pentru o suprafata de 2400mp. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din 
care sa rezulte proprietatea pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului in acest caz  nu se indeplineste punctul 1.2. 

1.4. NU. Solicitantul nu indeplineste punctul 3 din Declaratia F. 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 cererea de finantare, documente justificative 
necesare.
Solicitantul a prezentat in cadrul Cererii de finantare  pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului, Contractul de vanzare-cumparare 
numarul 626/11.05.2012 pentru o suprafata de 2500mp situati in localitatea Nasturelu, tarlaua 10, parcela 30.
Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele prezentate fac referire la o suprafata de 5000 mp situati in localitatea Nasturelu. In cadrul vizitei pe teren 
efectuata de catre expertii OJPDRP solicitantul a prezentat un contract de vanzare-cumparare(promisiune bilaterala de vanzare ) neautentificat pentru o suprafata de 2400mp. Se poate 
trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa rezulte proprietatea pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului in acest caz nu se indeplineste punctul 3 din 
declaratia F pe proprie raspundere a solicitantului.  EG1 NU.   Daca proiectul prevede realizarea unei constructii definitive, expertul verifice daca solicitantul a prezentat documente care 
sa certifice dreptul real principal.
   Solicitantul a prezentat in cadrul Cererii de finantare  pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului, Contractul de vanzare-cumparare 
numarul 626/11.05.2012 pentru o suprafata de 2500mp situati in localitatea Nasturelu, tarlaua 10, parcela 30.Toate descrierile din cadrul proiectului, plansele anexate, documentele 
prezentate fac referire la o suprafata de 5000 mp situati in localitatea Nasturelu. In cadrul vizitei pe teren efectuata de catre expertii OJPDRP solicitantul a prezentat un contract de 
vanzare-cumparare(promisiune bilaterala de vanzare ) neautentificat pentru o suprafata de 2400mp. Se poate trage concluzia ca solicitantul nu a prezentata document din care sa 
rezulte proprietatea pentru suprafata juridica ce face obiectul proiectului in acest caz  nu se indeplinestecriteriul de eligibilitate EG1.. 
EG3. NU.  Detalierea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora. In estimarea numărului de potenţiali 
turişti atraşi de pensiune precum şi a tarifului avut în vedere nu se cuantifică efectele concurenţei existente şi a atractivităţii zonei. In cadrul prognozei veniturilor reiese faptul ca un turist 
cazat in cadrul pensiunii la un pret exorbitant acesta este nevoit sa plateasca locul de parcare, sa cumpere ilustrate, sa participe contra cost la excursii culturale excursii religioase, 
excursii turistice, activitati de relaxare, aerobic in aer liber, seri folclorice de dans si sa inchirieze o bicicleta. Toate aceste fortari ale veniturilor ce se vor realiza sunt datorate de 
obligativitatea incadrarii in indicatorii economici ca urmare a fortarii costurilor din dorinta solicitantului de a demonstra ca prin implementarea proiectului se creeaza 8 locuri noi de munca 
si implicit va obtine punctaj la criteriul de selectie S2.

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.
EG 6. NU, Solicitantul a prezentat in cadrul studiului de fezabilitate planse din care reiese ca investitia va dispune de 4 camere de cazare. Pentru nivelul de confort de trei stele suprafata 
unei camere trebuie sa fie minim 13mp. In cadrul planselor prezentate doua camere au cate 13mp si doua camere au cate 11mp. Nu se indeplineste conditia de suprafata minima a 
camerlor pentru nivelul de confort de trei stele. In acest caz criteriul de eligibilitate EG6, nu este indeplinit.
EG 10 NU R d il f t di i l OAR 294/14 05 2012 t li t t i titi d t li i i l t i t l i I t

335 313 M 01 12 5 37 00062 2012 5 15
PENSIUNE AGROTURISTICA IN 

COMUNA/LOCALITATEA IANOVA, 
JUDETUL TIMIS

BALASOIU DANIELA TIMIS
Comuna/Oras 

REMETEA MARE 
Sat IANOVA

- - - - - - - - - - - 113.683 0 96.630 0 17.053 40.278.455

Proiectul este neeligibil intrucat nu respecta definitia agroturismului   Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor 
agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea parţială a hranei din produse obţinute în propria gospodărie, precum şi 
implicarea turistului în activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi 
socială.

Din documentele prezentate de solicitant in cererea de finantare rezulta ca solicitantul detine  0,28 ha de teren arendat, iar la data vizitei pe teren, respectiv 06.06.2012, terenul ”era 
pregatit in vederea insamantarii”.
Totodata, pe acelasi amplasament mai exista depuse inca trei proiecte cu acelasi obiect de activitate, care la un moment dat pot functiona ca o singura entitate.Mentionam ca toate cele 
4 proiecte au fost intocmite de aceeasi firma de consultantă.
Toate aspectele mentionate mai sus sunt confirmate si prin adresa nr. 4810 din 18.02.2013 emisa de APDRP.
  la pct.1.7 si pct.1.8 nu a fost bifat deoarece nu este cazul 

336 313 M 01 12 5 37 00054 2012 5 15
PENSIUNE AGROTURISTICA IN 

COMUNA/LOCALITATEA IANOVA, 
JUDETUL TIMIS

BUTUZA 
ANTOANETA-

CLAUDIA
TIMIS

Comuna/Oras 
REMETEA MARE 

Sat IANOVA
- - - - - - - - - - - 117.640 0 99.994 0 17.646 40.378.449

la pct.1.7 si pct1.8 nu s-a bifat deoarece nu este cazul  Proiectul este neeligibil intrucat nu respecta definitia agroturismului   Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei 
gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea parţială a hranei din 
produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turistului în activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu 
efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială.

Din documentele prezentate de solicitant in cererea de finantare rezulta ca solicitantul detine 0,28 ha de teren arendat, iar la data vizitei pe teren, respectiv 06.06.2012, terenul ”era 
pregatit in vederea insamantarii”.
Totodata, pe acelasi amplasament mai exista depuse inca trei proiecte cu acelasi obiect de activitate, care la un moment dat pot functiona ca o singura entitate.Mentionam ca toate cele 
4 proiecte au fost intocmite de aceeasi firma de consultantă.
Toate aspectele mentionate mai sus sunt confirmate si prin adresa nr. 4810 din 18.02.2013 emisa de APDRP.

  

337 313 M 01 12 5 37 00060 2012 5 15
PENSIUNE AGROTURISTICA IN 

COMUNA/LOCALITATEA IANOVA, 
JUDETUL TIMIS

TODERESCU ARINA TIMIS
Comuna/Oras 

REMETEA MARE 
Sat IANOVA

- - - - - - - - - - - 117.636 0 99.991 0 17.645 40.478.440

nu s-a bifata la pct.1.7 si 1.8 deoarece nu a fost cazul  Solicitantul a depus si BDPS si oferta  Proiectul este neeligibil intrucat nu respecta definitia agroturismului   Agroturismul este o 
activitate practicată de membrii unei gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării 
şi asigurarea parţială a hranei din produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turistului în activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare 
a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială.

Din documentele prezentate de solicitant in cererea de finantare rezulta ca solicitantul detine    0,28 ha de teren arendat, iar la data vizitei pe teren, respectiv 06.06.2012, terenul ”era 
pregatit in vederea insamantarii”.
Totodata, pe acelasi amplasament mai exista depuse inca trei proiecte cu acelasi obiect de activitate, care la un moment dat pot functiona ca o singura entitate.Mentionam ca toate cele 
4 proiecte au fost intocmite de aceeasi firma de consultantă.
Toate aspectele mentionate mai sus sunt confirmate si prin adresa nr. 4810 din 18.02.2013 emisa de APDRP.

338 313 M 01 12 5 37 00061 2012 5 15
PENSIUNE AGROTURISTICA IN 

COMUNA/LOCALITATEA IANOVA, 
JUDETUL TIMIS

MAN MARCELA TIMIS
Comuna/Oras 

REMETEA MARE 
Sat IANOVA

- - - - - - - - - - - 117.628 0 99.984 0 17.644 40.578.424

Nu s-a bifat la pct.1.7 si pct.1.8 deoarece nu a fost cazul  Proiectul este neeligibil intrucat nu respecta definitia agroturismului   Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei 
gospodării agricole ce presupune îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia şi este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea parţială a hranei din 
produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turistului în activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu 
efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială.

Din documentele prezentate de solicitant in cererea de finantare rezulta ca solicitantul detine  0,28 ha de teren arendat, iar la data vizitei pe teren, respectiv 06.06.2012, terenul ”era 
pregatit in vederea insamantarii”.
Totodata, pe acelasi amplasament mai exista depuse inca trei proiecte cu acelasi obiect de activitate, care la un moment dat pot functiona ca o singura entitate.Mentionam ca toate cele 
4 proiecte au fost intocmite de aceeasi firma de consultantă.
Toate aspectele mentionate mai sus sunt confirmate si prin adresa nr. 4810 din 18.02.2013 emisa de APDRP.

339 313 M 01 12 5 37 00078 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA SI ZONE PENTRU 

ACTIVITATI RECREATIONALE, 
LOCALITATEA REMETEA MARE, 

JUDETUL TIMIS

STRATONE 
LUMINITA ELENA TIMIS

Comuna/Oras 
REMETEA MARE 

Sat REMETEA 
MARE

- - - - - - - - - - - 117.458 0 99.839 0 17.619 40.678.263

Act de dezmembrare si contracte de vanzare-cumparare de la Galan Ana, din data de 01.06.2000, locatie Remetea Mare, CF nr. 1691, top A1195/2/8/2, suprafata 6500 mp 
cofinantare prin extras de cont, Banca Transilvania, titular Stratone Luminita Elena.Toate documentele de la APM,DSVSA ,DSPsi CU au fost emise initial catre Stratone Ioan Romeo 
fiind cedate dupa incheierea Contractului de Superficie lui Pana Maria Matilda locatie vecina cu Pana Maria
Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de finantare suplimentara iar in viitor investitiile pot functiona ca un tot unitar 

340 313 M 01 12 5 37 00097 2012 5 16
CONSTRUIRE VILA TURISTICA, 
LOCALITATEA REMETEA MARE, 

JUDETUL TIMIS

PANA MARIA 
MATILDA TIMIS

Comuna/Oras 
REMETEA MARE 

Sat REMETEA 
MARE

- - - - - - - - - - - 399.999 0 199.999 0 200.000 40.878.262

S-au solicitat informatii suplimentare la EG3, EG9, EG10, EG16  S-au solicitat informatii suplimentarea la pct. 4.2.  Nu a fost solicitat avans.  Act de dezmembrare si contracte de 
vanzare-cumparare de la Galan Ana, din data de 01.06.2000, locatie Remetea Mare, CF nr. 1691, top A1195/2/8/2, suprafata 6500 mp 
cofinantare prin extras de cont, Banca Transilvania, titular Stratone Luminita Elena.Toate documentele de la APM,DSVSA ,DSPsi CU au fost emise initial catre Stratone Ioan Romeo 
fiind cedate dupa incheierea Contractului de Superficie lui Pana Maria Matilda locatie vecina cu Pana Maria
Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de finantare suplimentara iar in viitor investitiile pot functiona ca un tot unitar 
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341 313 M 01 12 5 37 00065 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA 

ANDRAS TIBERIUS-
ROMEO 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

TIMIS

Comuna/Oras 
COMLOSU MARE 

Sat COMLOSU 
MARE

- - - - - - - - - - - 400.000 0 200.000 0 200.000 41.078.262

La punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul in urma informatiilor suplimentare solicitate nu a transmis toate documentele.
Pentru punctul 1.7 si 1.8 s-a bifat NU este cazul.   Nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate:
 EG3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei.
 Există neconcordanţe între menţiunile din Anexa nr. 4.1  „Model de declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderi” în care se menţionează faptul că prin 
realizarea investiţiei se vor creea 8 locuri de muncă şi precizările din secţiunea economică unde sunt prevăzute cheltuielile salariale doar pentru 3 angajaţi.  În urma solicitării de 
clarificare s-a depus o prognoză economică refacută atât din punct de vedere al veniturilor, pornind de la premisa unor preţuri mai mari pentru cazare, precum si a cheltuielilor rezultând 
o perioadă mai mica cu doi ani de recuperare a investiţiei faţă de varianta prezentată în răspunsul la solicitarea experţilor CRPDRP. Aceste informaţii contradictorii şi nejustificate 
conduc la imposibilitatea analizei prognozei economice şi în concluzie la neîndeplinirea criteriului EG3
 
EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG
În Certificatul de Urbanism ataşat la SF se menţionează CONSTRUIRE ANEXA LA EXPLOATATIA AGRICOLA: INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA  IN SPATIUL RURAL, IN 
COMUNA COMLOSU MARE, JUDETUL TIMIS, iar conform legii 50/1991 actualizata, anexa 2 prin anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole se înţelege:  „Construcţiile situate în 
zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, 
inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole”. Termenul de pensiune nu se află în definiţia mai sus menţionată.
        Pentru corelarea investiţiei propuse prin proiect cu obiectivul pentru care s-a făcut avizarea din punct de vedere al urbanismului, sănătăţii şi sanitar veterinar s-a solicitat 
prezentarea acestor documente  emise pentru CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA.
Prin Certificatul de Urbanism nr.  31/06.11.2012 ataşat la informaţiile suplimentare nu se specifică, conform EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte 
prevederile PUG, nerespectând astfel această condiţie.

EG 14   Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile, autorizatiile (daca este cazul) necesare investitiei respective
S-a solicitat refacerea refacerea documentaţiei şi avizelor cu titlul CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA  :
Doc. 3.2 Avizul OAR
Doc. 6.1 Notificare DSP
Doc. 6.2 Notificare DSVSA
Solicitantul a depus o cerere de prelungire a termenului de răspuns cu 30 zile motivând cu termenele pe care le au instituţiile respective de emitere a documentelor. Au  fost aprobate 5 
zile lucrătoare. Întrucât documentele menţionate mai sus nu au fost prezentate  nici după termenul de prelungire aprobat, nu este  respectat criteriul EG 14.

342 313 M 01 12 5 37 00070 2012 5 16 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA OLTEANU ELENA TIMIS

Comuna/Oras 
CHEVERESU MARE 

Sat CHEVERESU 
MARE

- - - - - - - - - - - 117.632 0 99.987 0 17.645 41.178.249

Doc 18- Extras din registrul agricol -din copia depusa in cererea de finantare dupa  Registrul Agricol solicitantul are pomi fructiferi respectiv 2 pruni si 3 meri,insuficient pentru a se 
incadra in definitia agroturismului. Punctul1.7 si 1.8 nu fac obiectul prezentei cereri de finantare.  -EG 2 Solicitantul nu indeplineste acest criteriu de eligibilitate conform procedurii “In 
cazul in care resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza viitoarea agropensiune se verifica existenta doc. 23 si mentionarea in B.I a 
cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului “lucru ce nu este indeplinit de beneficiar.Conform ordinului 1051/2011 in Anexa 1.5 la normele 
metodologice se prevad urmatoarele “Dotarile din camerele si din grupurile sanitare destinate turistilor vor fi puse in exclusivitate la dispozitia acestora.In interiorul spatiilor de cazare nu 
se admit lucruri personale ale locatorului.”In CF depusa de beneficiar nu se regaseste nici un spatiu construit separat  pentru locuinta beneficiarului. 
-EG 3-Sunt prevazute cheltuieli cu vestiarele pt. angajati si WC personal care sunt cheltuieli neeligibile , care nu se justifica , in conditiile in care nu s-a prevazut nici un loc de munca. 
-La  capitolul 2 din DG/BI nu sunt prevazute si  cheltuielile aferente instalatiilor (De ex. pt. alimentare cu agent termic este prevazut doar pretul centralei termice si pt.canalizare s-au 
prevazut doar cheltuielile cu realizarea fosei septice).                
 Nu s-a prezentat care este spatiul in care va locui  administratorul pensiunii – conform precizarii din « Ghidul solicitantului, ”la momentul finalizarii investitiei beneficiarul trebuie sa 
domicilieze permanent in locatia, gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica , fie in aceiasi cladire, fie in cladire independenta ” ( criteriul de eligibilitate EG-2). Din 
Angajamentul solicitantei rezulta ca va locui  in  agropensiune (pag.109).
-EG7-Nu sunt explicate detaliat activitatile agricole desfasurate de solicitant in momentul depunerii CF avind in vedere definitia agroturismului expusa in Ghid, care sta la baza  depunerii 
proiectului  ca si agropensiune.  Agroturismul este prezentat ca si o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole ce constituie o solutie  
complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura cu efecte pozitive  de natura economica, sociala .Nu este posibila asigurarea partiala a hranei pentru turisti,nu este precizata 
suprafata de teren cu sortimentele de legume ,corelate cu suprafetele prezentate in registrul agricol unde sunt 5 pomi(3 meri si 2 pruni). 

343 313 M 01 12 5 37 00096 2012 5 16

MODERNIZARE SI 
REFUNCTIONALIZARE CASA 

FAMILIALA IN PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN LOCALITATEA 

FIRDEA, JUD. TIMIS

UNGUREANU 
LENUTA TIMIS

Comuna/Oras 
FARDEA Sat 

FARDEA
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 41.278.249

Pct.1.2 – solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate, intrucat nu a prezentat  extras din registrul fermelor pentru exploatatia pe care o detine   in nume propriu ( doc.18), avand in 
vedere documentul care dovedeste ca are in proprietate gradina din care asigura hrana clientilor agropensiunii  EG1- din documentul 18- extras din registrul agricol rezulta diferente fata 
de prezentarile din partea economica si fata de culturile prezentate de beneficiar la vizita pe teren.
Nu au fost prezentate in studiu de fezabilitate solutii concrete privind asigurarea utilitatilor necesare functionarii agropensiunii de la locul de racordare pana la limita de proprietate.
- EG2- solicitantul nu a facut dovada desfasoara o activitate agricola in momentul aplicarii.Solicitantul a prezentat extras din Registrul Fermelor eliberat in numele altei persoane, desi 
suprafata pe care practica activitatea agricola este cea din contractul de donatie cu nr.1674 din 11 mai 2012.In consecinta trebuia prezentat extras din Registrul fermelor al 
solicitantului.De asemenea, conform specificatiilor din ghidul solicitantului, in cazul in care resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in cadrul careia se infiinteaza 
viitoarea agropensiune se verifica doc. 23 si mentionarea in Bugetul indicativ a cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a solicitantului.Conform doc. 23 depus de 
solicitant se mentioneaza faptul ca acesta va locui intr-o rulota care se va amplasa pe teren unde se construieste agropensiunea, unde va locui ”pentru a nu perturba linistea si confortul 
turistilor.”Solutia aleasa de beneficiar nu este in concordanta cu cerintele din ghidul solicitantului, fiind neviabila.
- Precizam ca toate prognozele economice ( prognoza venituri, prognoza cheltuieli) au fost intocmite fara nicio justificare reala, gradul de  de utilizare aproape constant este foarte 
scazut fata de suprafetele constatate propuse ( sala de mese, bucatarie, salon, receptie) .
-  Activitatea agricola trebuie sa fie aplicabila din momentul depunerii proiectului, nu justifica definitia agroturismului pentru a beneficia de un procent de finantare de 85%.
- Prognoza veniturilor este gresita avand in vedere ca beneficiarul si-a propus sa ofere numai micul dejun- spatiile pentru bucatarie si sala de mese nu se mai justifica in acest caz.
- Locurile de munca nou create nu-si justifica oportunitatea fata de proiectiile prezentate.
- 2.EG3- beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.
- Anexele C1-C2 
-  Avand in vedere Ordinul 1051/2011 care prevede ca „in cadrul pensiunilor agroturistice se desfasoara cel putin o activitate legata de agricultura , cresterea animalelor, cultivarea 
diferitelor tipuri deplante, livezide pomi fructiferi sau se desfasoara o activitate mestesugareasca, cu un atelier de lucru, din care rezulta diferite articole de artizanat.Activitatile in cauza 
trebuie sa se desfasoare in mod continuu sau, in functie de specific si sezonalitate, sa aiba caracter de repetabilitate, nu s-au prezentat bugete de venituir si cheltuieli pe culturi din care 
sa rezulte cantitatile de legume ce vor fi obtinute si cheltuielile agricole pe pentru producerea lor.
- randul 18 din anexe este calculat gresit.
- EG 7-pentru investitii in structuri de primire agroturistice se va respecta definitia agroturismului, iar nivelul de confort  si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga 
standardul de calitate de minim 1 floare.
- Conform descrierilor din SF ,cladirea proiectata pentru desfasurarea acestei activitati contine P+ Mansarda si o cladire anexa  si are o SC de 266,62 mp , respectiv 94,37 mp 
rezultand o suprafata totala a agropensiunii de 360,99 mp . Aceste spatii  sunt supradimensionate( camera cu 2 paturi cu suprafata de 41,30 mp si grup sanitar propriu cu suprafata de 
19,47 mp, spatii de depozitare a lenjeriei  de 23,27 mp, etc) .Cladirea nu se incadreaza in conceptul de agropensiune, asa cum este definita in ordinul 1051/2011 si anume:pensiunile 
agroturistice sunt structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 8 camere, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladiri independente, care asigura in spatii 
special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei, precum si posibilitatea participarii la activitati gospodaresti sau mestesugaresti,” ori activitatea agricola in 
acest caz se desfasoara pe o suprafata de 170 mp

344 313 M 01 12 5 37 00089 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA  IN LOCALITATEA 
IANOVA

MERSA 
GEORGIANA-

COSMINA
TIMIS

Comuna/Oras 
REMETEA MARE 

Sat IANOVA
- - - - - - - - - - - 92.218 0 78.385 0 13.833 41.356.634

1.Pct.1.2 – solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate, intrucat nu a prezentat extras din registrul fermelor pentru exploatatia pe care o detine   in nume propriu – Copie dupa 
Registrul agricol ( doc.18). 
Nu au fost prezentate in studiu de fezabilitate solutii concrete privind asigurarea utilitatilor necesare functionarii agropensiunii de la locul de racordare pana la limita de proprietate.
Nu a prezentat expertiza tehnica a cladirii care urmeaza a se moderniza si raport de stadiu fizic
2. La pct.1.7,1.8 nu s-a punctat deoarece NU ESTE CAZUL  1.Pct.1.2-Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate, intrucat nu a prezentat extras din registrul fermelor pentru 
exploatatia pe care o detine   in nume propriu – Copie dupa Registrul agricol ( doc.18). 
Nu au fost prezentate in studiu de fezabilitate solutii concrete privind asigurarea utilitatilor necesare functionarii agropensiunii de la locul de racordare pana la limita de proprietate.
Nu a prezentat expertiza tehnica a cladirii care urmeaza a se moderniza si raport de stadiu fizic.
  1.EG2- solicitantul nu a facut dovada ca desfasoara o activitate agricola in momentul aplicarii.Solicitantul a prezentat la documentul 18 in cererea de finantare o adeverinta din care 
reiese ca are sub forma de arenda un teren in suprafata de 0.50 ha cultivata cu legume( nu are copie dn Registrul Agricol al comunei Remetea Mare, sat Ianova, si nici certificat de 
producator)
-Totodata nu se prezinta mijloacele fixe ale solicitantului si anume o cladire existenta (fara expertiza tehnica si Raport de stadiu fizic)
- Nu specifica in SF spatiul in care va locui beneficiarul
- Precizam ca toate prognozele economice ( prognoza venituri, prognoza cheltuieli) nu contin elemente de calcul in ceea ce priveste productia vegetala,de legume sau zootehnica)
-Activitatea agricola trebuie sa fie aplicabila din momentul depunerii proiectului, nu justifica definitia agroturismului pentru a beneficia de un procent de finantare de 85%.
-Locurile de munca nou create nu-si justifica oportunitatea fata de proiectiile prezentate.

2.EG3- beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.- Anexele C1-C2 
-Avand in vedere Ordinul 1051/2011 care prevedeca „in cadrul pensiunilor agroturistice se desfasoara cel putin o activitate legata de agricultura , cresterea animalelor, cultivarea 
diferitelor tipuri deplante, livezide pomi fructiferi sau se desfasoara o activitate mestesugareasca, cu un atelier de lucru, din care rezulta diferite articole de artizanat.Activitatile in cauza 
trebuie sa se desfasoare in mod continuu sau, in functie de specific si sezonalitate, sa aiba caracter de repetabilitate, nu s-au prezentat bugete de venituiri si cheltuieli pe culturi din care 
sa rezulte cantitatile de legume ce vor fi obtinute si cheltuielile agricole pe pentru producerea lor.
-Studiu de fezabilitate pentru proiecte cu constructii montaj nu respecta continutul cadru de pe site-ul APDRP 
-Conform metologiei stipulate in HG nr.28/2008 in DG si DO lipsesc devizepe obiect  pentru : captolul 1.3 Amenajari pentru protectia mediului, capitolul 2 – utilitati necesare obiectivului 
defalcate pentru cladirea existenta si pentru ceea ce se va construi si cap.5.1 Organizare de santier

3.EG 7-pentru investitii in structuri de primire agroturistice se va respecta definitia agroturismului, iar nivelul de confort  si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga 
standardul de calitate de minim 1 floare, precum si posibilitatea participarii la activitati gospodaresti sau mestesugaresti,” ori activitatea agricola in acest caz se  este inexistenta
  PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL 

345 313 M 01 12 5 37 00086 2012 5 16
INFIINTARE PENSIUNE 

AGROTURISTICA  „NEPSIS” IN 
LOCALITATEA SAG

CIOGOLEA 
CLAUDIA TIMIS Comuna/Oras SAG 

Sat SAG - - - - - - - - - - - 117.001 0 99.450 0 17.551 41.456.084

La verificarea doc nr 4 s-a constat ca acestea detine terenul sub forma de contract de comodat si nu in propetete conform legii Ghidului solicitantului
 Doc 1(Studiul de fezabilitate  nu respecta  intocmai  Avizul  specific privin amplasamentul si functionarea  obiectivului ,eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale  nu corespunde cu doc 
( partea  desenata)  .
Doc 1 Exista diferente intre partea scrisa si partea desenata       Criteriile de eligibilitate pentru EG-1- documentul4.1 (contract de comodat  nu poate realiza  consrtructii definitive  
 Pentu punctul EG 3 solicitantul nu  respecta viabitatea economica si financiara 
 EG16 Solicitantul prezinta  contrat de  comodat  pentru terenul pe care urmeaza sa se construiasca cladirea cu destinatia de pensiune agroturistica . in acest caz sunt permise  a se 
realiza  numai constructii provizorii (definite conform legii 50/1991cu modificarile si completarile ulterioare 
 Solicitantul nu prezinta documente de proprietate , sau contract de superficie  pentru terenul pe care se va realiza investitia  .    Solicitantul este declarat  neeligibil  pentru urmatoarele 
puncte :
 Pentru criteriul EG-1
 Pentu Criteriul  EG 3 solicitantul nu  respecta viabitatea economica si financiara; 
Pentru criteriul  EG 16 solicitantul prezinta  contrat de  comodat  pentru terenul pe care urmeaza sa se construiasca cladirea cu destinatia de pensiune agroturistica . in acest caz sunt 
permise  a se realiza  numai constructii provizorii (definite conform legii 50/1991cu modificarile si completarile ulterioare 
 Solicitantul nu prezinta documente de proprietate , sau contract de superficie  pentru terenul pe care se va realiza investitia  .  
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346 313 M 01 12 5 37 00102 2012 5 16

INFIINTARE AGROPENSIUNE  IN 
SPATIUL RURAL, SATUL 

DRAGSINESTI, COMUNA FIRDEA , 
JUDET TIMIS-PROGRAM FEADR

DANILONI CALIN-
RAZVAN 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

TIMIS
Comuna/Oras 
FARDEA Sat 

DRAGSINESTI
- - - - - - - - - - - 145.824 0 99.960 0 17.640 41.556.044

Solicitantul nu respecta conditiile mini obligatorii conform ghidului solicitantului, intrucat din certificatul constatator al II reiese faptul ca are un punct de lucru deschis in orasul Faget, iar 
terenul unde este amplasata livada care face obiectul activitatii agricole a agropensiunii este in orasul Faget.  1.Pct.1.2 – solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate, intrucat din 
Certificatul constatator emis de ORC  solicitantul are un punct de lucru deschis in orasul Faget, unde detine plantatia pomicola in suprafata de 8,44 ha  care reprezinta exploatatia 
agricola aferenta proiectului.Conform Ghidului Solicitantului,, microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea 
porpusa prin proiect in spatiul rural( atat sediul social cat si punctul de lucru trebuie amplasate in spatiul rural).
EG1- solicitantul nu a prezentat adresa emisa de concendent din care sa reiasa ca  concesionarul isi respecta clauzele contractuale si   graficul de plata al redeventei.
EG2- din documentul eliberat de APIA, respectiv print screen-ul , rezultra ca exploatatia agricola se afla localizata in spatiul urban, orasul Faget nereespectand astfel prevederile din 
Ghidul Solicitantul pe masura 313.
2.EG3- beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.
- Anexele C1-C2 nu au fost fundamentate din punct de vedere al vanzarilor previzionate  si a incasarilor tinand cont ca la momentul depunerii cererii de finantare solicitantul detine o 
livada de 8.44 ha.
- Anexa C4- nu s-a prezentat o fundamentare referitoare la cantitatea  de fructe folosite  in agropensiune si cantitatea care urmeaza sa o valorifice pe piata.
EG6- structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare.
Solicitantul nu a prezentat o lista cu utilajele, echipamentele si dotarile cu care va fii echipata agropensiunea in conformitate cu anexa nr. 1.5 a normelor metodologice ale ordinului nr. 
1051/2012 al MRDRT.Totodata, in studiu de fezabilitate nu s-a precizat nivelul de confort al agropensiunii.
EG 18- bugetul indicativ al proiectului este completat gresit, incadrarea pe linii bugetare nu este respectata.Planul financiar este incorect completat.
  Planul financiar este incorect completat.
  Bugetul indicativ al proiectul este incorect, nu respecta cerinta privind valoarea ajutorului nerambursabil in cazul investitiilor in agroturism, care trebuie sa fie de 100.000 euro /proiect. 

347 313 M 01 12 2 38 00003 2012 5 8

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA "LAGUNA 1" IN 

COMUNA BESTEPE, SAT BALTENII 
DE JOS, JUD.TULCEA

MOLDOVEANU 
DELIA-INGRID TULCEA

Comuna/Oras 
BESTEPE Sat 

BALTENII DE JOS
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 41.656.044

EG2: In Ghidul Solicitantului  , (pag. 12 ) ,precum si in Fisa tehnica a Masurii este data definitia  Agroturismului  , ca fiind o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul 
unei gospodarii  agricole sau ferme  , ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura , cu efecte pozitive atat de natura economica  cat si sociala , ce 
presupune contactul turistului  cu activitatile gospodsresti si asigurarea partiala  a hranei din produse locale .   La momentul depunerii Cererii de finantare ,beneficiarul ,nu face dovada 
ca desfasoara o activitate agricola (Conform Studiul de Fezabilitate ). Nu se fundamenteaza caracterul agroturistic al pensiunii in concordanta cu Ghidul solicitantului pe masura 313, 
varianta 06 din martie 2012, mai sus mentionat si cu ordinul MDRT 1051/2011, in care se arata : « În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse naturale, 
preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local, iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului 
pe care  îl petrec la pensiune », adica  P.F  Moldoveanu Delia Ingrid trebuie sa se ocupe de administrarea pensiunii agroturistice  propuse prin  proiect.
EG7 :In prognoza incasarilor , veniturile sunt doar din activitatea turistica si recreationala , de aici rezultand faptul ca investitia este una in structura de Primire Turistica , acesta 
nerespectand incadrarea in submasura aleasa pentru finantare in cadrul cererii de finantare. La pagina 77 dinproiect (Studiul de Fezabilitate) ,la cap.3.2 ,3.2.1 , 3.2.2 (prognoza 
incasarilor si platilor pentru anii 1-5 de previziune ).In acest capitol , beneficiarul aminteste faptul ca total cheltuieli aferente productiei de fructe =6000 lei ,dar nu specifica nimic in 
legatura cu veniturile obtinute din agricultura (respectiv asa zisa livada de pomi fructiferi ) Conform raportului asupra verificarii pe teren (E4.1 ) ,nr.4140 din 19.06.2012,  la data vizitei pe 
teren care a avut loc in data de 15.06.2012, s-a constatat faptul ca livada de pomi fructiferi cu un numar de 40 de specii diferite sunt plantati pe o suprafata de 160mp (pentru a face 
productie de fructe ,suprafata utila a unui pom este de aproximativ 6mp mai ales ca sunt specii diferite ) si plantatia este infiintata in anul 2012 , in urmatorii 5-6 ani  nici nu poate fi vorba 
de productiile estimate in proiect . (pagina 76 din proiect ). Cu ocazia vizitei pe teren s-a stabilit faptul ca  jumatate din pomi erau uscati  (neprinsi ) , iar cealalta jumatate de plantatie este 
atacata de monilioza si fainare ,deci practic productia agricola din resurse proprii este inexistenta . In concluzie nu putem discuta de venituri si cheltuieli  aferente productiei agricole.
 In consecinta ,solicitantul , in cadrul anexelor C si in cadrul Studiului de Fezabilitate   la pct. 2.1  (prognoza incasarilor din anii 1-5 de previziune ) , nu se poate face referire la venituri si 
cheltuieli cu activitatile agricole , in consecinta acesta nu respecta definitia  Agroturismului prin care activitatile turistice  constituie o activitate complementara celei agricole , care sa 
suplimenteze veniturile din agricultura. In  Ghidul solicitantului se mentioneaza :
In cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă), la momentul aplicării, solicitantul va avea domiciliul în locația/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării investiției, 
beneficiarul trebuie să domicilieze permanent în locația/gospodăria în care s-a înființat pensiunea agroturistică (fie în aceeași clădire, fie în clădire independentă).
In SF la pag. 78 se arata „din cele 7 camere s-a considerat ca o camera va fi ocupata de catre administratorul pensiunii. Astfel, camerele ce vor putea fi inchiriate efectiv pentru turisti 
sunt in numar de 6.” In bugetul indicativ al proiectului nu s-a identificat nici o cheltuiala neeligibila pentru constructia acestei camere.

  EG2: In Ghidul Solicitantului  , (pag. 12 ) ,precum si in Fisa tehnica a Masurii este data definitia  Agroturismului  , ca fiind o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in 
interiorul unei gospodarii  agricole sau ferme  , ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura , cu efecte pozitive atat de natura economica  cat si 
sociala , ce presupune contactul turistului  cu activitatile gospodsresti si asigurarea partiala  a hranei din produse locale .   La momentul depunerii Cererii de finantare ,beneficiarul ,nu 
face dovada ca desfasoara o activitate agricola (Conform Studiul de Fezabilitate ). Nu se fundamenteaza caracterul agroturistic al pensiunii in concordanta cu Ghidul solicitantului pe 
masura 313, varianta 06 din martie 2012, mai sus mentionat si cu ordinul MDRT 1051/2011, in care se arata : « În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din 
produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local, iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot 
parcursul sejurului pe care  îl petrec la pensiune », adica  P.F  Moldoveanu Delia Ingrid trebuie sa se ocupe de administrarea pensiunii agroturistice  propuse prin  proiect.
 EG7 :In prognoza incasarilor , veniturile sunt doar din activitatea turistica si recreationala , de aici rezultand faptul ca investitia este una in structura de Primire Turistica , acesta 
nerespectand incadrarea in submasura aleasa pentru finantare in cadrul cererii de finantare. La pagina 77 dinproiect (Studiul de Fezabilitate) ,la cap.3.2 ,3.2.1 , 3.2.2 (prognoza 
incasarilor si platilor pentru anii 1-5 de previziune ).In acest capitol , beneficiarul aminteste faptul ca total cheltuieli aferente productiei de fructe =6000 lei ,dar nu specifica nimic in 
legatura cu veniturile obtinute din agricultura (respectiv asa zisa livada de pomi fructiferi ) Conform raportului asupra verificarii pe teren (E4.1 ) ,nr.4140 din 19.06.2012,  la data vizitei pe 
teren care a avut loc in data de 15.06.2012, s-a constatat faptul ca livada de pomi fructiferi cu un numar de 40 de specii diferite sunt plantati pe o suprafata de 160mp (pentru a face 
productie de fructe ,suprafata utila a unui pom este de aproximativ 6mp mai ales ca sunt specii diferite ) si plantatia este infiintata in anul 2012 , in urmatorii 5-6 ani  nici nu poate fi vorba 
de productiile estimate in proiect . (pagina 76 din proiect ). Cu ocazia vizitei pe teren s-a stabilit faptul ca  jumatate din pomi erau uscati  (neprinsi ) , iar cealalta jumatate de plantatie este 
atacata de monilioza si fainare ,deci practic productia agricola din resurse proprii este inexistenta . In concluzie nu putem discuta de venituri si cheltuieli  aferente productiei agricole.
 In consecinta ,solicitantul , in cadrul anexelor C si in cadrul Studiului de Fezabilitate   la pct. 2.1  (prognoza incasarilor din anii 1-5 de previziune ) , nu se poate face referire la venituri si 
cheltuieli cu activitatile agricole , in consecinta acesta nu respecta definitia  Agroturismului prin care activitatile turistice  constituie o activitate complementara celei agricole , care sa 
suplimenteze veniturile din agricultura. In  Ghidul solicitantului se mentioneaza :
In cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă), la momentul aplicării, solicitantul va avea domiciliul în locația/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării investiției, 
beneficiarul trebuie să domicilieze permanent în locația/gospodăria în care s-a înființat pensiunea agroturistică (fie în aceeași clădire, fie în clădire independentă).
In SF la pag. 78 se arata „din cele 7 camere s-a considerat ca o camera va fi ocupata de catre administratorul pensiunii. Astfel, camerele ce vor putea fi inchiriate efectiv pentru turisti 
sunt in numar de 6.” In bugetul indicativ al proiectului nu s-a identificat nici o cheltuiala neeligibila pentru constructia acestei camere.
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CONSTRUIRE  PENSIUNE 
AGROTURISTICA "LAGUNA 2" IN 

COMUNA BESTEPE, SAT BALTENII 
DE JOS, JUD. TULCEA

STOICA MIHAELA TULCEA
Comuna/Oras 
BESTEPE Sat 

BALTENII DE SUS
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 41.756.044

 

 In ceea ce priveste criteriul general de eligibilitate EG 2 si EG 7 – “Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, 
iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 floare”, din evaluarea Studiului de Fezabilitate reiese ca investitia nu se 
conformeaza prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la indeplinirea conditiilor stabilite pentru practicarea agro-turismului.
Astfel, conform Ghidului Solicitantului – „Incurajarea activitatilor turistice” – Masura 313, agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei 
gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială, ce 
presupune contactul turistului cu activităţile gospodăreşti, şi asigurarea parţială a hranei din produse locale.
În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, 
etc. La fundamentarea investiţiei în Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activităţii beneficiarului, ex. culturivegetale, legumicultură, pomicultură, 
ferme zootehnice, etc.
Investitia propusa a se realiza in comuna Bestepe, satul Baltenii de Jos, Judetul Tulcea presupune constructia unei pensiuni agroturistice si desfasurarea unei activitati turistice imbinate 
cu o activitate agricola – respectiv exploatarea unei livezi cu pomi fructiferi.
Din analiza Studiului de Fezabilitate, reiese ca beneficiarul Stoica Mihaela detine in proprietate o suprafata de 1032,25mp din care cca. 387 mp teren din categoria “gradini familiare”, 
conform evidentelor Primariei comunei Bestepe. Pe acest teren beneficiarul sustine ca sunt plantati 40 de pomi fructiferi din mai multe soiuri, pomi meniti sa asigure componenta 
agricola.
Am constatat inadvertente intre mentiunile inregistrate la pozitia 045 din Registrul Agricol al Primariei comunei Bestepe, pentru anul 2012 si mentiunea din Adeverinta eliberata 
beneficiarului de catre primaria comunei Bestepe si inregistrata sub nr. 675/30.03.2012, prin care se precizeaza ca dna. Stoica Mihaela figureaza in registrul agricol al comunei cu 25 de 
pomifructiferi, pe o suprafata de 120 mp.
Pe de alta parte, din Fisa E 4.1 – Raportul asupra verificarii pe teren, pagina 1, reies urmatoarele : “Gospodaria Agricola Laguna 2 consta din pomi fructiferi foarteputini (nu 25), in 
majoritate corcodusi neingrijiti, netaiati”. Acest lucru este sustinut de fotografiile facute la fata locului, anexate dosarului administrativ al cererii de finantare, prin care se certifica faptul ca 
beneficiarul nu detine in exploatare numarul de pomi fructiferi cu care este inregistrat, pe de o parte, iar pomii nu sunt ingrijiti in mod corespunzator si nu pot asigura incasarile din 
vanzarea fructelor, mentionate in Anexa C1 a SF. Numarul mic de pomi fructiferi si faptul ca acestia nu sunt ingrijiti corespunzator nu dovedesc ca la momentul depunerii cererii de 
finantare se desfasoara o activitate agricola .
De asemenea, prin Angajamentul pentru domiciliu permanent, anexat SF, pagina 180 din dosarul administrativ, beneficiarul se angajeaza sa-si stabileasca domiciliul permanent in 
gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica. Din fotografiile facute pe teren se observa ca exista o cladire care este in paragina si  in care nu se poate locui, desi in buletinul 
de identitate este prezentat ca domiciliu comunaBestepe.
In SF se arata “din cele 7 camere ale pensiunii s-a considerat ca 1 camera va fi ocupata de catrea dministratorul pensiunii. Astfel, camerele ce vor putea fi inchiriate efectiv pentru turisti 
sunt in numar de 6”. In bugetul indicativ al proiectului nu s-a identiificat nici o cheltuiala trecuta pentru constructia acestei camere pe cheltuiala neeligibila in cadrul pensiunii agroturistice 
sau nici o cheltuiala neeligibila pentru constructia/refacerea locatiei de domiciliu  a solicitantei.
In SF se arata la cap.7.2 “administratorul pensiunii agroturistice conduce activitatea din compartimente “, nefiind nici o referire ca PFA Stoica Mihaela va administra pensiunea 
agroturistica in anii de dupa implementarea proiectului. 
Nu se fundamenteaza caracterul agroturistic al pensiunii in concordanta cu Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012, mai sus mentionat si cu ordinul MDRT 
1051/2011, in care se arata : « În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi 
de pe plan local, iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care  îl petrec la pensiune », adica PFA Stoica Mihaela trebuie sa 
se ocupe de administrarea pensiunii agroturistice propuse prinproiect.
Nu s-a intocmit plan financiar si bugete, proiectul fiind neeligibil pentru nerespectarea criteriilor generale de eligibilitate EG 2 si EG 7.

   Aceleasi observatii.    

 In ceea ce priveste criteriul general de eligibilitate EG 2 si EG 7 – “Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, 
iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 floare”, din evaluarea Studiului de Fezabilitate reiese ca investitia nu se 
conformeaza prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la indeplinirea conditiilor stabilite pentru practicarea agro-turismului.
Astfel, conform Ghidului Solicitantului – „Incurajarea activitatilor turistice” – Masura 313, agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei 
gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială, ce 
presupune contactul turistului cu activităţile gospodăreşti, şi asigurarea parţială a hranei din produse locale.
Î d l i il t i ti t b i ă d fă l ţi ti it t l tă d i lt ă t i l l lti dif it ti i d l t li i d i f tif
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"CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA LA S.C. LINISTEA 
DELTEI S.R.L., COM.  VALEA 

NUCARILOR,  SAT IAZURILE,  JUD. 
TULCEA"

S.C.  LINISTEA 
DELTEI S.R.L. TULCEA

Comuna/Oras 
VALEA NUCARILOR 

Sat IAZURILE
- - - - - - - - - - - 398.027 0 199.013 0 199.014 41.955.057

In Ghidul solicitantului pe Masura 313, varianta 06 din martie 2012, se 
specifica „Atenţie! 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".
Impreuna cu alti 7 solicitanti (SC Raza Iazului SRL ,SC Sadix  Delta SRL, SC Util Power City SRL, SC Vulcan Impuls Construct SRL, SC Iaz Agri SRL, SC Raza Deltei SRL, SC Turfam 
Brand SRL)care au depus proiecte similare, s-au identificat  elemente de suspiciune   de fractionare artificiala a  investitiei  cu scopul de a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor 
masurii.
Aspectele care demonstreaza fractionarea investitiei sunt: 
- localizarea acestor investitii(Sat Iazurile, Comuna Valea Nucarilor, Judet Tulcea pe aceeasi tarla T90 , parcela 747, loturi apropiate sau vecine);
- posibilitatea functionarii lor in viitor ca o singura entitate,
- investiile vizeaza proiecte identice si anume pensiuni turistice de 10 camere sau complexe turistice cu casute tip camping cu componenta recreationala 
- legaturile dintre firme din punct de vedere al actionariatului, al sediului social, al datei constituirii.
- Contractele de vanzare-cumparare pentru terenul pe care se vor construi investitiile sunt incheiate intre cei opt solicitanti sau provin de la aceeasi vanzatori
- Scrisorile de confort  angajante provin de la aceeasi institutie bancara.
Toate aceste elemente comune duc la concluzia ca solicitantul nu este eligibil deoarece a creat in mod artificial conditii pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR.
  Diferenta de 3000euro la Cap.3-Cheltuieli pentru Proiectare si Asistenta tehnica pe cheltuieli neeligibile se datoreaza faptului ca solicitantul nu a prezentat in Bugetul Indicativ  valoare 
pe acest capitol in cererea de finantare cu toate ca studiului de fezabilitate si plansele aferente sunt avizate de firma de proiectare respectiv consultanta .Ca urmare la informatii 
suplimentare solicitantul a prezentat la Cap. 3- Cheltuieli pentru  Proiectare si asistenta tehnica in  valoare de 3ooo euro pe cheltuieli neeligibile. 
Deasemenea diferenta de 4.304euro pe Cap.2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului pe cheltuieli neeligibile se datoreaza faptului ca solicitantul nu a cuprins 
valoare in Bugetul Indicativ la acest capitol in cererea de finantare.La informatii suplimentare solicitantul a prezentat valoarea de 4.304 Euro si justificarea acesteia privind cheltuielile 
pentru  asigurarea utilitatilor necesare obiectivului. La diferenta totala de 7.304 euro cheltuieli neeligibile se adauga si TVA-ul aferent respectiv 1753 Euroaceste doua sume adunate 
reprezinta  diferenta de 9.057 euro cheltuieli neeligibile fata de cererea de finantare.     
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"CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA LA S.C. TURFAM BRAND 

S.R.L. COM.  VALEA NUCARILOR, 
SAT IAZURILE, JUD.TULCEA"

S.C. TURFAM 
BRAND S.R.L. TULCEA

Comuna/Oras 
VALEA NUCARILOR 

Sat IAZURILE
- - - - - - - - - - - 398.027 0 199.013 0 199.014 42.154.070

Solicitantul a atasat si oferte si extrase din Baza de date pentru bunurile ce urmeaza sa fie achizitionate.  In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012, se specifica 
„Atenţie! 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".
Impreuna cu alti 7 solicitanti (SC Raza Iazului SRL , SC Linistea Deltei SRL, SC Util Power City SRL, SC Vulcan Impuls Construct SRL, SC Iaz Agri SRL, SC Raza Deltei SRL, SC Sadix 
Delta SRL) care au depus proiecte similare  s-au identificat elemente de suspiciune ce contravin obiectivelor masurii.
Aspectele care demonstreaza fractionarea investitiei sunt: 
- localizarea acestor investitii (localitatea Iazurile, comuna Valea Nucarilor, judet Tulcea pe aceeasi tarla T90 , parcela 747, loturi apropiate sau vecine);
- posibilitatea functionarii lor in viitor ca o singura entitate;
- investiile vizeaza proiecte identice si anume pensiuni turistice de 10 camere sau complexe turistice cu casute tip camping cu componenta recreationala; 
- legaturile dintre firme din punct de vedere al actionariatului, al sediului social, al datei constituirii;
- Contractele de vanzare-cumparare pentru terenul pe care se vor construi investitiile sunt incheiate intre cei opt solicitanti sau provin de la aceeasi vanzatori;
- Scrisorile de confort  angajante provin de la aceeasi institutie bancara.
Toate aceste elemente comune duc la concluzia ca solicitantul nu este eligibil deoarece a creat in mod artificial conditii pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR.

351 313 M 01 12 2 38 00013 2012 5 14 CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA

PENES MARIA-
SIMONA TULCEA

Comuna/Oras 
MAHMUDIA Sat 

MAHMUDIA
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 42.254.070

EG2 si EG7- S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:
Pentru activitatea agricola desfasurata la momentul depunerii cererii de finantare, conform studiului de fezabilitate solicitantul  specifica “ la locatia pensiunii agroturistice se dezvolta o 
activitate de pomicultura, fiind infiintata o livada cu 25 pomi fructiferi”. Conform extrasului din Registrul Agricol, solicitantul este inregistrat doar cu un numar de 25 de pomi tineri, desi in 
urma vizitei pe teren s-a mentionat faptul ca in gospodaria solicitantului exista si zarzavat de gradina, in special legume. In cadrul raspunsului la informatiile suplimentare solicitate se f
referire doar la livada nou infiintata, astfel conform ghidului solicitantului  aferent masurii 313 cap 2.2 conditii minime obligatorii pentru  acordarea sprijinului “ • În cazul investiţiilor în 
agroturism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării, consideram ca la depunerea cererii de finantare nu se face 
dovada derularii unei activitati agricole.
Conform ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011  anexa 1.5 la normele metodologice pensiunile agroturistice asigura  posibilitatea participării la activităţi 
gospodăreşti. Activitatea agricola descrisa in raspunsul la informatii suplimentare nu justifica complementaritatea activitatii turistice cu cea agricola. Operatiile agrotehnice pentru 25 de 
pomi descrise tunderea , stropirea , varuirea , si culesul fructelor au un caracter de scurta durata, astfel incat nu toti turistii pot fi implicati in aceste activitati. Posibilitatea participarii la 
activitatile gospodaresti conform definitiei pensiunii agroturistice din cadrul ordinului 1051/03.03.2011 anexa nr 1.5 nu este indeplinita.
EG3 – S-a bifat „NU” deoarece previziunile economice  pentru partea agricola specificate in urma raspunsului la informatii suplimentare sunt nerealiste tinand cont de numarul de pomi 
fructiferi si de varsta plantatiei. Viabilitatea economica nu poate fi verificata.   Bugetul indicativ a fost modificat astfel:
- Valoare eligibila din cadrul capitolului 4.1 Constructii si instalatii a fost diminuata cu 19 600 euro compusa din :
           - 5886.33 euro - suprafata de 18.50 mp X 318.18 euro/ mp suprafata aferenta camerei personalului, insusita de solicitant in urma raspunsului la informatii suplimentare
           - 13713.67  euro  - suprafetele de 15.70 + 27.40 mp aferente subsolului X 318.18 mp spatii care nu-si dovedesc utilitatea
- Valoarea aferenta liniei 4.2 montaj utilaj tehnologic a fost eliminata in urma raspunsului la informatii suplimentare, aceasta neregasindu-se in oferta aferenta utilajelor
  Datorita neindeplinirii criteriilor de eligibilitate EG 2 si EG 7 planul financiar nu a putut fi completat  EG2 si EG7- S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:
Pentru activitatea agricola desfasurata la momentul depunerii cererii de finantare, conform studiului de fezabilitate solicitantul  specifica “ la locatia pensiunii agroturistice se dezvolta o 
activitate de pomicultura, fiind infiintata o livada cu 25 pomi fructiferi”. Conform extrasului din Registrul Agricol, solicitantul este inregistrat doar cu un numar de 25 de pomi tineri, desi in 
urma vizitei pe teren s-a mentionat faptul ca in gospodaria solicitantului exista si zarzavat de gradina, in special legume. In cadrul raspunsului la informatiile suplimentare solicitate se f
referire doar la livada nou infiintata, astfel conform ghidului solicitantului  aferent masurii 313 cap 2.2 conditii minime obligatorii pentru  acordarea sprijinului “ • În cazul investiţiilor în 
agroturism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării, consideram ca la depunerea cererii de finantare nu se face 
dovada derularii unei activitati agricole.
Conform ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011  anexa 1.5 la normele metodologice pensiunile agroturistice asigura  posibilitatea participării la activităţi 
gospodăreşti. Activitatea agricola descrisa in raspunsul la informatii suplimentare nu justifica complementaritatea activitatii turistice cu cea agricola. Operatiile agrotehnice pentru 25 de 
pomi descrise tunderea , stropirea , varuirea , si culesul fructelor au un caracter de scurta durata, astfel incat nu toti turistii pot fi implicati in aceste activitati. Posibilitatea participarii la 
activitatile gospodaresti conform definitiei pensiunii agroturistice din cadrul ordinului 1051/03.03.2011 anexa nr 1.5 nu este indeplinita.
EG3 – S-a bifat „NU” deoarece previziunile economice  pentru partea agricola specificate in urma raspunsului la informatii suplimentare sunt nerealiste tinand cont de numarul de pomi 
fructiferi si de varsta plantatiei. Viabilitatea economica nu poate fi verificata.  

352 313 M 01 12 2 38 00015 2012 5 14 CONSTRUIRE  PENSIUNE 
AGROTURISTICA MANEA IOANA TULCEA

Comuna/Oras 
MAHMUDIA Sat 

MAHMUDIA
- - - - - - - - - - - 117.647 0 100.000 0 17.647 42.354.070

Bugetul indicativ s-a modificat in urma solicitarilor astfel: s-a trecut pe neeligibil cheltuiala privind camera in care va locui solicitantul si s-au trecut pe eligibil o parte din dotarile aferente 
agropensiunii.  EG 1 - Criteriul este neindeplinit deoarece NU ESTE ASIGURATA RACORDAREA LA ENERGIA ELECTRICA. 
• Avizul emis de Enel face urmatoarea precizare: ”Noul obiectiv nu poate fi racordat la reteaua existenta.” Conform Ordinului 1051/2011, clădirea trebuie să fie racordată la reţeaua 
electrica, astfel s-a solicitat in fisa E3.4 evidentierea cheltuielilor cu racordarea la energia electrica pe cheltuiala neeligibila tinand cont ca in conformitate cu HG 28/ 2008 sunt eligibile 
numai lucrarile care “se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de 
utilitaţi”. In cadrul raspunsului la informatiile suplimentare solicitate se precizeaza ca "reteaua de energie electrica de joasa tensiune este la limita proprietatii, astfel incat nu este 
necesara realizarea unei investitii pentru racordare in afara limitelor proprietatii" desi conform pozelor realizate la vizita pe teren se poate observa ca sunt necesare cheltuieli pentru 
racordare in afara amplasamentului, deci nu s-a raspuns solicitarii.
EG 2, EG 7 - s-a bifat "NU" din urmatoarele considerente: pentru activitatea agricola desfasurata la momentul depunerii cererii de finantare, conform studiului de fezabilitate, solicitantul 
specifica "la locatia pensiunii agroturistice se dezvolta o activitate de pomicultura fiind infiintata o livada cu 25 pomi fructiferi". Conform extrasului din Registrul agricol este inregistrat 
doar cu un numar de 25 pomi tineri.
In cadrul raspunsului la informatiile suplimentare solicitate se face referire doar la livada nou infiintata, astfel confrom ghidului solicitantului aferent masurii 313 cap. 2.2 conditii minime 
obligatorii pentru acordarea sprijinului ” În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul 
aplicării”consideram ca nu se face dovada derularii unei activitati agricole. Conform Ordinului 1051/2011 anexa 1.5 la normele metodologice pensiunile agroturistice asigura posibilitatea 
participarii la activitati gospodaresti. Activitatea agricola descrisa in raspunsul la informatiile suplimentare nu justifica complementaritatea activitatii turistice cu cea agricola. Operatiile 
agrotehnice pentru 25 de pomi descrise tunderea, stropirea, varuirea si culesul fructelor au un caracter de scurta durata, astfel incat nu toti turistii pot fi implicati in aceste activitati.
EG 3 s-a bifat "NU deoarece previziunile economice pentru partea agricola specificate in urma raspunsului la informatiile suplimentare sunt nerealiste tinand cont de numarul de pomi 
fructiferi si de varsta plantatiei. Viabilitatea economica nu poate fi verificata.   EG 1 - Criteriul este neindeplinit deoarece NU ESTE ASIGURATA RACORDAREA LA ENERGIA 
ELECTRICA. 
• Avizul emis de Enel face urmatoarea precizare: ”Noul obiectiv nu poate fi racordat la reteaua existenta.” Conform Ordinului 1051/2011, clădirea trebuie să fie racordată la reţeaua 
electrica, astfel s-a solicitat in fisa E3.4 evidentierea cheltuielilor cu racordarea la energia electrica pe cheltuiala neeligibila tinand cont ca in conformitate cu HG 28/ 2008 sunt eligibile 
numai lucrarile care “se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de 
utilitaţi”. In cadrul raspunsului la informatiile suplimentare solicitate se precizeaza ca "reteaua de energie electrica de joasa tensiune este la limita proprietatii, astfel incat nu este 
necesara realizarea unei investitii pentru racordare in afara limitelor proprietatii" desi conform pozelor realizate la vizita pe teren se poate observa ca sunt necesare cheltuieli pentru 
racordare in afara amplasamentului, deci nu s-a raspuns solicitarii. 
EG 2, EG 7 - s-a bifat "NU" din urmatoarele considerente: pentru activitatea agricola desfasurata la momentul depunerii cererii de finantare, conform studiului de fezabilitate, solicitantul 
specifica "la locatia pensiunii agroturistice se dezvolta o activitate de pomicultura fiind infiintata o livada cu 25 pomi fructiferi". Conform extrasului din Registrul agricol este inregistrat 
doar cu un numar de 25 pomi tineri.
In cadrul raspunsului la informatiile suplimentare solicitate se face referire doar la livada nou infiintata, astfel confrom ghidului solicitantului aferent masurii 313 cap. 2.2 conditii minime 
obligatorii pentru acordarea sprijinului ” În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul 
aplicării”consideram ca nu se face dovada derularii unei activitati agricole. Conform Ordinului 1051/2011 anexa 1.5 la normele metodologice pensiunile agroturistice asigura posibilitatea 
participarii la activitati gospodaresti. Activitatea agricola descrisa in raspunsul la informatiile suplimentare nu justifica complementaritatea activitatii turistice cu cea agricola. Operatiile 
agrotehnice pentru 25 de pomi descrise tunderea, stropirea, varuirea si culesul fructelor au un caracter de scurta durata, astfel incat nu toti turistii pot fi implicati in aceste activitati.
EG 3 s-a bifat "NU deoarece previziunile economice pentru partea agricola specificate in urma raspunsului la informatiile suplimentare sunt nerealiste tinand cont de numarul de pomi 
fructiferi si de varsta plantatiei. Viabilitatea economica nu poate fi verificata.  
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353 313 M 01 12 2 38 00054 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA „AMALIA” SI 
IMPREJMUIRE

RADU PETRE 
GABRIEL TULCEA

Comuna/Oras 
SARICHIOI Sat 

SARICHIOI
- - - - - - - - - - - 146.382 0 100.000 0 18.050 42.454.070

EG2 - s-a bifat NU deoarece solicitantul ataseaza doc.23 prin care se angajeaza ca va domicilia permanent in locatia in care s-a infiintat pensiunea, dar nu demonstreaza prin 
evidentierea in Bugetul indicativ a cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu si nici nu specifica in studiul de fezabilitate daca va locui in alta cladire sau in cadrul 
aceluiasi imobil.
EG 3 s-a bifat NU deoarece nu s-au putut completa buget indicativ, plan financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare pentru Anexa C  fiind necesare clarificari. 
Exista neconcordante intre partea scrisa, plansele desenate si avizul emis de MDRT, iar solicitarea de informatii suplimentare ar fi dus la intocmirea unei noi cereri de finantare fata de 
cea depusa initial.
EG5, EG7 – s-a bifat NU deoarece datele prezentate in Avizul tehnic nr.1520/11.05.2012 eliberat de MDRT nu corespund cu cele regasite in studiul de fezabilitate (partea desenata sau 
partea scrisa). Tipul investitiei descrise prin proiect in cadrul SF nu coincide cu cel avizat prin doc.15. Informatiile din Avizul specific, referitoare la compartimentarea constructiva  
propusă prin proiect nu corespund cu cele prezentate in  Studiul de fezabilitate
Studiul de fezabilitate atasat cererii de finantare contine informatii diferite in cele doua sectiuni:
- partea scrisa face referire la o constructie – parter-  conform informatiilor oferite in cadrul cap.2.4
-  partea desenata prezinta o constructie P+1 , fara nicio legatura cu datele prezentate in partea scrisa .
Certificatul de urbanism nu este complet- regimul tehnic  al acestuia nu ofera informatiile necesare , conform Legii urbanismului nr.350/2001, si nu se poate identifica investitia pentru 
care a fost eliberat acest document. 
Exista neconcordante intre partea scrisa, plansele desenate si avizul emis de MDRT, iar solicitarea de informatii suplimentare ar fi dus la intocmirea unei noi cereri de finantare fata de 
cea depusa initial.
EG9 – s-a bifat NU deoarece Cerificatul de urbanism nu este completat conform Legii 350/2001. Din datele prezentate in certificat nu rezulta  investitia pentru care a fost eliberat 
(regimul tehnic al acestuia nu ofera informatiile necesare) . 
EG11 – s-a bifat NU deoarece din verificarea Doc. 1, 3.1, 4.2  nu  a rezultat investitia propusa a se solicita : 1. Studiul de fezabilitate atasat cererii de finantare contine informatii diferite 
in cele doua sectiuni:
- partea scrisa face referire la o constructie – parter-  conform informatiilor oferite in cadrul cap.2.4
-  partea desenata prezinta o constructie P+1 , fara nicio legatura cu datele prezentate in partea scrisa .
Certificatul de urbanism nu este complet- regimul tehnic  al acestuia nu ofera informatiile necesare , conform Legii urbanismului nr.350/2001, si nu se poate identifica investitia pentru 
care a fost eliberat acest document. 

EG14 – s-a bifat NU deoarece din verificarea Doc. 15 nu a rezultat respectarea criteriului.
Doc.15  datele prezentate in Avizul tehnic nr.1520/11.05.2012 eliberat de MDRT nu corespund cu cele regasite in studiul de fezabilitate (partea desenata sau partea scrisa). Studiul de 
fezabilitate atasat cererii de finantare contine informatii diferite in cele doua sectiuni:
- partea scrisa face referire la o constructie – parter-  conform informatiilor oferite in cadrul cap.2.4
-  partea desenata prezinta o constructie P+1 , fara nicio legatura cu datele prezentate in partea scrisa .
EG17– s-a bifat NU deoarece suma totala inscrisa in documentele 12.1 ce dovedesc capacitatea si sursele de cofinantare - Extras de cont din 14.05.2012 eliberat de BCR- 
82500,98RON nu acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligibile a proiectului (inclusiv TVA eligibil)– conform Buget indicativ valoarea eligibila este 146382 EURO, 
partea de cofinantare este de 46382 euro x 4.4268 = 205324 RON

  Avand in vedere neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG2,5,7,9,11,14,17 precum si faptul ca studiul de fezabilitate nu contine o detaliere a cheltuielilor prevazute in buget, nu contine 
devize pe obiect, nu se poate completa fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor. Cheltuielile din bugetul indicativ nu sunt sustinute nici prin declaratia proiectantului privind sursa de 
preturi folosita la estimarea valorilor  Planul financiar din cererea de finantare nu este corect completat, valorile din acesta nu corespund cu cele din Bugetul indicativ.
Datorita neindeplinirii criteriilor de eligibilitate EG2,5,7,9,11,14,17  investitia propusa CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA AMALIA SI IMPREJMUIRE este neeligibila. In 
matricea de verificare a bugetului indicativ cheltuielile propuse pentru realizarea investitie fac ,in urma verificarii, obiectul unor cheltuieli neeligibile.   EG2 - s-a bifat NU deoarece 
solicitantul ataseaza doc.23 prin care se angajeaza ca va domicilia permanent in locatia in care s-a infiintat pensiunea, dar nu demonstreaza prin evidentierea in Bugetul indicativ a 
cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu si nici nu specifica in studiul de 
fezabilitate daca va locui in alta cladire sau in cadrul aceluiasi imobil.
EG 3  s-a bifat NU deoarece nu s-au putut completa buget indicativ, plan financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare pentru Anexa C  fiind erau necesare 
clarificari. Exista neconcordante intre partea scrisa, plansele desenate si avizul emis de MDRT, iar solicitarea de informatii suplimentare ar fi dus la intocmirea unei noi cereri de 
finantare fata de cea depusa initial.
EG5, EG7 – s-a bifat NU deoarece datele prezentate in Avizul tehnic nr.1520/11.05.2012 eliberat de MDRT nu corespund cu cele regasite in studiul de fezabilitate (partea desenata sau 
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354 313 M 01 12 2 38 00034 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA “MUNTII 

MACINULUI” COM. LUNCAVITA, 
JUD.TULCEA

PETCU ALINA-LIVIA TULCEA
Comuna/Oras 

LUNCAVITA Sat 
LUNCAVITA

- - - - - - - - - - - 117.647 0 99.999 0 17.648 42.554.069

  
 Referitor EG 3:
In cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă), conform Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012, la momentul aplicării, solicitantul va avea domiciliul în 
locația/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării investiției, beneficiarul trebuie să domicilieze permanent înlocația/godpodăria în care s-a înființat pensiunea agroturistică 
(fie în aceeași clădire, fie în clădire independentă).    
Conform Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate aferenta Fisei E 3.1, in cazul in care resedinta solicitantului nu corespunde cu locatia/gospodaria in  cadrul 
careia se infiinteaza viitoarea agropensiune se verifica existenta doc. 23 si mentionarea in bugetul indicativ a cheltuielilor neeligibile aferente constructiei locatiei de domiciliu a 
solicitantului.
Prin Angajamentul pentru domiciliu permanent, anexat SF, pagina 160 din dosarul Cererii de Finantare, beneficiarul se angajeaza sa-si stabileasca domiciliul permanent in gospodaria in 
care s-a infiintat pensiunea agroturistica, in cadrul aceleiasi cladiri. Din fotografiile facute pe teren se observa ca nu exista o cladire  in care sa se poata locui iar in SF nu exista alte 
mentiuni cu privire la locatia de domiciliu a beneficiarului, pe perioada implementarii proiectului.
In bugetul indicativ al proiectului nu s-a identiificat nici o cheltuiala trecuta pentru constructia acestei camera pe cheltuiala neeligibila in cadrul pensiunii agroturistice sau nici o cheltuiala 
neeligibila pentru constructia locatiei de domiciliu  a solicitantei.
Pe de alta parte, in ceea ce priveste verificarea viabilitatii economico-financiare a proiectului au reiesit inadvertente in ceea ce priveste indicatorii financiari dupa cum urmeaza :
- Prognoza incasarilor :
Servicii agropensiune cu mic dejun inclus – luna 1, beneficiarul mentioneaza suma de 15.600 lei
Calculand : 1camera x 30 zile x 100 lei/zi x 0,65 grad ocupare x 4 camere = 7.800 lei (fata de 15.600)
Servicii agropensiune cu mic dejun inclus – luna 3, beneficiarul mentioneaza suma de 4.800 lei 
Calculand : 1 camera x 30 zile x 80 lei/zi x 0,25 grad ocupare x 4 camere = 2.400 lei (fata de 4.800)
Ca atare, incasarile din activitatea turistica au fost supraevaluate (dublate).
In alta ordine de idei, s-a refacut matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului modificandu-se cuantumul sumelor obtinute prin incasari din activitatea turistica, 
mentinindu-se incasarile per camera precizate de beneficiar dar reducindu-se sumele anuale deoarece s-a luat in calcul un numar de camera mai mic (trei), in a 4 a camera 
presupunand ca va locui solicitantul.
S-au obtinutindicatori financiari care duc la nerespectarea criteriului de eligibilitate :
- Durata de recuperare a investitiei  (Dr) : 33,9615 ani;  Maxim 12 ani;
- Valoarea Actualizata Neta (VAN) : - 529.701 lei; Obligatoriupozitiva;

Beneficiarul nu anexeaza in cadrul Dosarului cererii de finantare Anexele C3 si C4.
La intocmirea proiectului, beneficiarul nu a anexat extrase din bazele de date privind preturile categoriei bunuri/servicii si nu a atasat declaratia proiectantului privind sursa de preturi 
pentru lucrari, semnata si stampilata, conformmentiunilor din Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor.

Referitor EG 7:
Investitia propusa a se realiza in comuna Luncavita, Judetul Tulcea presupune constructia unei pensiuni agroturistice si desfasurarea uneiactivitati turistice imbinate cu o activitate 
agricola – respective eexploatatie agricola, culture mici (legume, cartofi, pepeni, dovleci) precum si vita-de-vie.
Din analiza Studiului de Fezabilitate, reiese ca beneficiarul Petcu Alina Livia detine in proprietate o suprafatade  2186 mp.    Conform evidentelor Primariei comunei Luncavita - pozitia 
044 din Registrul Agricol al Primariei, terenul detinut in proprietate face parte din categoria  “teren agricol”. Pe acest teren beneficiarul sustine ca are infiintate culturi de cartofi, tomate, 
dovleci, pepeni verzi, precum si o pepiniera viticola, menite sa asigure component agricola a proiectului.
Astfel, conform Ghidului Solicitantului – „Incurajarea activitatilor turistice” – Masura 313, varianta 06 din martie 2012, agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile 
turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte positive atât de natură economic cât 
şi socială, ce presupune contactul turistului cu activităţile gospodăreşti, şi asigurarea parţială a hranei din produse locale.
Conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate aferenta Fisei E 3.1, „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce 
presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in 
propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, constituind o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de 
natura economica cat si sociala”.
Din interpretarea sintagmei „constituind o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura”  reiese ca, componenta turistica a proiectului trebuie sa conduca la 
completarea veniturilor din agricultura, cu alte cuvinte, pe langa veniturile obtinute din activitatea agricola adaugandu-se si cele obtinute din activitatea turistica.
 Din analiza proiectului, beneficiarul nu a prevazut nici in Prognoza incasarilor si platilor pentru perioada anilor 1-3 de implementare (Anexa C3) si nici in Prognoza incasarilor si platilor 
pentru perioada anilor 1-5 de la darea in exploatare (Anexa C4), venituri obtinute din exploatarea agricola a terenului, neputind sustine indeplinirea conditiei impuse la definirea 
agroturismului.

N i t it l fi i i b t i t l fii d li ibil t t it iil l d li ibilit t EG 3 i EG

355 313 M 01 12 2 38 00035 2012 5 16
       DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR 

RECREATIONALE A  SC SARINA 
LEISURE FARM SRL

SC SARINA 
LEISURE FARM SRL TULCEA

Comuna/Oras 
MURIGHIOL Sat 

SARINASUF
- - - - - - - - - - - 228.900 0 194.565 0 34.335 42.748.634

 EG1.Nu demonstreaza ca activitatea se va desfasura in mediul rural,prin localizarea exacta a investitiei,suprafata si amenajari corespunzatoare.
 EG3.Nedemonstand ca activitatea se va desfasura intr-o locatie anume din mediul rural nu se pot preconiza veniturile si cheltuielile .Pentru orice activitate desfasurata in alte locatii 
decat cele pentru care exista drept de folosinta,este necesar acordul dtinatorului acelei locatii si tot ce implica acest lucru.
EG12. Nu se angajeaza ca va introduce investitia in circuitul turistic.
EG16.Nu detine drept de proprietate sau de folosinta   asupra
terenului pe care se va desfasura activitatea de recreere.  EG1.Nu demonstreaza ca activitatea se va desfasura in mediul rural,prin localizarea exacta a investitiei,suprafata si 
amenajari corespunzatoare.
 EG3.Nedemonstand ca activitatea se va desfasura intr-o locatie anume din mediul rural nu se pot preconiza veniturile si cheltuielile .Pentru orice activitate desfasurata in alte locatii 
decat cele pentru care exista drept de folosinta,este necesar acordul dtinatorului acelei locatii si tot ce implica acest lucru.
EG12. Nu se angajeaza ca va introduce investitia in circuitul turistic.
EG16.Nu detine drept de proprietate sau de folosinta   asupra
terenului pe care se va desfasura activitatea de recreere 

356 313 M 01 12 2 38 00051 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNEA 

AGROTURISTICA  SI IMPREJMUIRE 
INCINTA

ROSIORU VASILE - 
ZOOTEHNIE P.F.A. TULCEA

Comuna/Oras 
JURILOVCA Sat 

SALCIOARA
- - - - - - - - - - - 124.961 0 100.000 0 24.961 42.848.634

Pct 1.1 S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:
-Solicitantul nu a atasat la dosarul cererii de finantare  certificat de inregistrare fiscala.
-In declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului (pag 73) rezultatul brut anual este negativ.
  EG2- Este considerat neindeplinit criteriu de eligibilitate EG2 deoarece s-a atastat cererii de finantare inscrierea in registrul fermierilor  APIA  si registrul agricol pe numele Rosioru 
Vasile si nu a solicitantul “Rosioru Vasile –Zootehnie PFA”
EG 3- S-a bifat “NU” deoarece in declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului rezultatul brut anual este negativ. Solicitantul are pierdere fiscala
anul 2011
EG4- Desi solicitantul prezinta pierdere fiscala in anul precedent depunerii proiectului, s-a bifat "NU ESTE CAZUL", deoarece este infiintat in anul 2011 , deci nu are doi ani fiscali.  Pct 
1.1 S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:
-Solicitantul nu a atasat la dosarul cererii de finantare  certificat de inregistrare fiscala.
- in declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului pag 73) rezultatul brut anual este negativ.
EG2- Este considerat neindeplinit criteriu de eligibilitate EG2 deoarece s-a atastat cererii de finantare inscrierea in registrul fermierilor  APIA  si registrul agricol pe numele Rosioru 
Vasile si nu a solicitantul “Rosioru Vasile –Zootehnie PFA”
EG 3- S-a bifat “NU” deoarece in declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului rezultatul brut anual este negativ. Solicitantul are pierdere fiscala
anul 2011 
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Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

357 313 M 01 12 2 38 00066 2012 5 16

CONSTRUIRE PENSIUNE 
TURISTICA IN LOCALITATEA 

SFANTU GHEORGHE, JUDETUL 
TULCEA

S.C. INEDIT DELTA 
S.R.L TULCEA

Comuna/Oras 
SFANTU 

GHEORGHE Sat 
SFANTU 

GHEORGHE

- - - - - - - - - - - 358.452 0 179.226 0 179.226 43.027.860

Nu se indeplineste criteriul EG 14 deoarece solicitantul nu a prezentat documentele solicitate prin formularul E 3.4. Conform descrierii din Cererea de finantare, se propune dezvoltarea 
capacitatii de cazare a unei structuri de primire existente prin demolarea unei cladiri si construirea alteia noi avand 9 camere. Societatea a desfasurat in anul 2011 activitati de cazare 
pentru vacante si perioade de scurta durata, conform SF si a situatiilor financiare incheiate la sfarsitul perioadei.Deci noua constructie care va functiona in cadrul complexului existent 
insemna modernizarea unei investitii existente (compex turistic) si nu este o investitie noua astfel cum afirma solicitantul. Conform Ghidului Masurii 313, in cazul modernizarilor, 
solicitantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente :
-Doc.16. Certificat de clasificare eliberat de  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru structura de primire turistică respectivă, existenta (în cazul modernizării/extinderii). 
-Doc.7.1 Autorizaţie  sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finanţare
Doc.7.2 Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/ Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar - veterinară şi siguranţa 
alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare 
Doc.7.3 Notă de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finanţare.
Aceste documentele nu au fost transmise si proiectul se declara neeligibi pentru neindeplinirea criteriului EG 14.Nu se continua evaluarea.  Nu se indeplineste criteriul EG 14 deoarece 
solicitantul nu a prezentat documentele solicitate prin formularul E 3.4. Conform descrierii din Cererea de finantare, se propune dezvoltarea capacitatii de cazare a unei structuri de 
primire existente prin demolarea unei cladiri si construirea alteia noi avand 9 camere. Societatea a desfasurat in anul 2011 activitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta 
durata, conform SF si a situatiilor financiare incheiate la sfarsitul perioadei.Deci noua constructie care va functiona in cadrul complexului existent insemna modernizarea unei investitii 
existente (compex turistic) si nu este o investitie noua astfel cum afirma solicitantul. Conform Ghidului Masurii 313, in cazul modernizarilor, solicitantul trebuie sa prezinte urmatoarele 
documente :
-Doc.16. Certificat de clasificare eliberat de  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru structura de primire turistică respectivă, existenta (în cazul modernizării/extinderii). 
-Doc.7.1 Autorizaţie  sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finanţare
Doc.7.2 Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/ Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar - veterinară şi siguranţa 
alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare 
Doc.7.3 Notă de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finanţare.
Aceste documentele nu au fost transmise si proiectul se declara neeligibi pentru neindeplinirea criteriului EG 14.Nu se continua evaluarea. 

358 313 M 01 12 2 38 00067 2012 5 16
"MODERNIZARE ŞI EXTINDERE 

SPAŢII PENTRU LOCUIRE ŞI 
AGROTURISM"

BEJAN LUCADIA 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ
TULCEA

Comuna/Oras 
MURIGHIOL Sat 

PLOPUL
- - - - - - - - - - - 126.659 0 100.000 0 26.714 43.127.860

Pct 1.1 Care este statutul solicitantului ? (vezi documentele 2, 9, 10) 
Din Doc. 9.2 – certificatul de inregistrare eliberat de ORC conform legislatiei in vigoare de la pag. 148 rezulta faptul ca sediul social al solicitantului este in municipiul Galati, fapt ce 
contravine specificatiilor din ghidul solicitantului.

Pct. 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate (vezi documentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.1,  13, 17, 18, 19)
Nu s-a prezentat document 10.1 certificat constatator ORC – proiect neconform rezulta proiect neeligibil.
  Pct 1.1 Care este statutul solicitantului ? (vezi documentele 2, 9, 10) 
Din Doc. 9.2 – certificatul de inregistrare eliberat de ORC conform legislatiei in vigoare de la pag. 148 rezulta faptul ca sediul social al solicitantului este in municipiul Galati, fapt ce 
contravine specificatiilor din ghidul solicitantului.

Pct. 1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate (vezi documentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.1,  13, 17, 18, 19)
Nu s-a prezentat document 10.1 certificat constatator ORC – proiect neconform rezulta proiect neeligibil.

EG1- In Certificatul de inregistrare se constata ca sediul social este in spatiul urban, avand adresa Municipiul Galati, Str.Closca, nr.11, bloc PS10A, scara 1, et.1, ap.5, judetul Galati. Se 
incalaca prederile din Ghidul solicitantului pe masura 313, varinara 06, in care se arata „Micro-întreprinderile, atât cele existente, cât şi cele nou înfiinţate, 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” pag.8 . Prin urmare atat sediul social cat si punctul de lucru trebuie sa fie in mediul rural, criteriul neindeplinit 
doarece sediul social al solicitantului este in municipiul GALATI asa cum reiese atat din certificatul de inregistrare cat si din cererea de finantare. Domiciliul reprezentatnului legal confo
buletinului atasat la cererea de finantare rezulta ca este domiciliat tot in Galati, in contradictie cu prevederile masurii 313.

EG3 – In cadrul cap III proiectii financiare din SF – nu sunt justificate sumele prezentate si nu se prezinta venituri si cheltuieli aferente activitatii agricole. Ca si agroturism beneficiarul 
trebuie sa desfasoare o activitate agricola. Conform prevederilor programului FEADR , masura 313 activitatea agroturistica vine in completarea veniturilor obtinute din activitatea de 
baza si anume agricultura, fapt ce nu este prezentat si demonstrat in prognoza economica si anexele C. Nu indeplineste acest criteriu.

EG4- Cererea de finantare nu este conforma doarece solicitantul nu a prezentat documentul 10.1 Certificat Constatator emis de ORC care sa specifice faptul ca solicitantul are codul 
CAEN conform activitatii pentru care solicita finantarea, existenta punctului de lucru in mediul rural – daca este cazul – si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (legea 
31/1990, republicata), reorganizare juridica sau faliment conform legii 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
S-a prezentat in cadrul proiectului la pag 151-152 – doua certificate constatatoare eliberate in anul 2011certificate eliberate in baza declaratiei pe proprie raspundere – alte certificate 
decat cel solicitat prin ghidul solicitantului la documente obligatorii, care atesta doar faptul ca s-a inregistrat declaratia pe proprie raspundere conform careia firma indeplineste conditiile 
de functionare si pentru deschiderea punctului de lucru. 
Prin urmare cererea este declarata neeligibila deoarece este neconforma (lipsa certificat constatator ORC – doc 10.1)

EG5 si EG6- intrucat se doreste modernizarea agropensiunii, in Ghidului Solicitantului, la pag. 11 se precizeaza clar urmatorul aspect si anume: „În cazul modernizării unei structuri de 
primire turistică aceasta va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului de confort, cu cel puţin o floare/ stea.” Din analiza cererii de finantare constatam ca tip de investitie 
solicitantul doreste realizarea unei constructii separata de pensiunea agroturistica care prevede : sala de mese, bucatarie, depozit vesela curata, spalator vesela, hol, CT, baie , antreu, 
vestiar, birou administrativ, grup sanitar. 
Structura de primire agroturistica existenta este clasificata la 2 stele. Prin investie nu se aduc modificari ale agropensiunii pentru cresterea nivelului de confort conform precizarilor din 
ghidul solicitantului. Din plansa A4 pag.97 observam ca exista o baie la doua camere de cazare. Pentru  nivelul de confort de 3 stele, conform ordinului 1051 dar si conform precizarilor 
din ghid prin care se specifica foarte clar ca in cazul modernizarii trebuie sa creasca nivelul de confort cu cel putin o floare/stea – camerele trebuie sa aibe o anumita suprafata si grup 
sanitar propriu. 
Prin urmare criteriile EG5 si EG6 nu sunt indeplinite.

EG16 - Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
Terenul si cladirile aferente de pe terenul ce face obiectul investitiei nu sunt proprietatea solicitantului si anume Bejan Lucadia Intreprindere Individuala ceea ce sa-I confere solicitantului 
drept real principal. 
Mai mult de atat in declaratia notariala sotul dnei Bejan Lucadia, Bejan Doru declara ca este de acord ca Bejan Lucadia sa administreze proprietatea situate in sat Plopu, com. Murighiol, 
jud. Tulcea. Aceasta declaratie notariala nu-I confera dreptul real principal de a construe si a moderniza constructia existenta. Prin urmare criteriul se considera neindeplinit.

Proiectul este declarat neeligibil, nu se compleataza bugetul , planul financiar.
  VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

359 313 M 01 12 2 38 00057 2012 5 16
INFIINTARE STRUCTURA 

TURISTICA DE CAZARE DE CATRE 
SC EDESSA-GRAMA SRL

SC EDESSA-GRAMA 
SRL TULCEA

Comuna/Oras 
MAHMUDIA Sat 

MAHMUDIA
- - - - - - - - - - - 399.600 0 199.800 0 199.800 43.327.660

EG3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei - s-a bifat Nu deoarece indicatorii financiari 
prezentati de solicitant prin raspunsul la Fisa E3.4- Solicitare de informatii suplimentare au fost calculati in baza unor previziuni  financiare necorelate cu informatiile din studiul de 
fezabilitate  si nesustinute de o fundamentare veridica . In acest sens evidentiem: cheltuieli subevaluate – energie electrica 75 lei/luna in conditiile in care pensiunea este formata din 10 
camere si un restaurant cu o capacitate de 30 locuri, nu sunt evidentiate cheltuielile cu incalzirea pensiunii, rambursari de TVA in conditiile in care solicitantul nu este platitor de TVA, 
recuperarea investitiei  in mai putin de 12 ani  prin modificarea autofinantarii in planul financiar prezentat la raspunsul  fisei E34. In planul financiar al cererii de finantare solicitantul 
asigura cheltuiala neeligibila prin imprumut bancar, in urma raspunsului la informatii suplimentare asigura cheltuielile neeligibile prin autofinantare. Valoarea inscrisa de solicitant pentru 
realizarea investitiei  nu este  fundamenta. Cheltuielile prezentate pentru asigurarea utilitatilor obiectivului din Bugetul indicativ nu sunt sustinute de o evaluare si nu corespund cu 
documentele eliberate de autoritatile abilitate .
EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG - s-a bifat Nu deoarece in Cerificatul de urbanism nr.18/28.03.2012  obtinut pentru 
realizarea investitie  nu exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.  Din Certificatul de  urbanism obtinut rezulta 
ca prin investitie se solicita o modificare a prevederilor din PUG-ul aprobat,  modificare ce se poate realiza doar prin realizarea unui PUZ  prin care sa se demonstreze posibilitatea 
interventiei urbanistice solicitate. NU exista deci acest PUZ deci  nici PUG aprobat. Din datele prezentate in Certificatul de urbanism  si in documentatia care a stat la baza eliberarii  
acestuia nu rezulta investitia pentru care a fost eliberat (Pct.3- Regimul tehnic nu ofera informatiile necesare). 
EG14 - Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile, autorizaţiile (dacă este cazul) necesare investiţiei respective- s-a bifat Nu deoarece solicitantul nu a facut dovada ca 
exista posibilitatea racordarii la utilitati a investitiei.  Avand in vedere ca terenul ce face obiectul investitiei se afla in extravilan, iar conform celor mentionate in  Certificatul de urbanism nu 
exista in zona retele de alimentare cu apa si energie electrica s-au solicitat beneficiarului documente eliberate de autoritatile abilitate din care sa reiasa ca proiectul are acces la 
infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.). Solicitantul a prezentat  Avizul de oportunitate nr.3619/07.08.2012 emis de Primaria Mahmudia in care se 
mentioneaza ca „in zona nu sunt retele de apa, electricitate-avand in vedere distanta fata de localitate asigurarea utilitatilor se va face in acest caz prin surse proprii”- contrar celor 
prezentate in  studiul de fezabilitate unde asigurarea utilitatilor se face prin racord la utilitati existente in zona. In Avizul de amplasament nr.28771085/08.08.2012 eliberat de Enel 
Distributie Tulcea se bifeaza „NU” la rubrica „Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta”  si de asemenea pe plansa anexa se mentioneaza - "Nu exista conditii de alimentare c
energie electrica", mentiune datata cu 08.08.2012. Nu se face dovada  accesului la investitie – drum nemodernizat conform verificarilor la vizita pe teren, drum ce va fi amenajat pe 
cheltuiala beneficiarului – conform Certificat de urbanism si drum amenajat pe dig conform descrierilor din studiul de fezabilitate. In Bugetul indicativ al investitiei nu sunt cuprinse chelt
pentru drum de acces.

Datorita neindelinirii criteriilor de eligibilitate EG 3, EG9 si EG 14, proiectul se declara neeligibil si nu se continua evaluarea.

   
EG3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei - s-a bifat Nu deoarece indicatorii financiari prezentati de solicitant prin raspunsul la Fisa E3.4- Solicitare de informatii 
suplimentare au fost calculati in baza unor previziuni  financiare necorelate cu informatiile din studiul de fezabilitate  si nesustinute de o fundamentare veridica . In acest sens evidentiem: 
cheltuieli subevaluate – energie electrica 75 lei/luna in conditiile in care pensiunea este formata din 10 camere si un restaurant cu o capacitate de 30 locuri,nu sunt evidentiate cheltuielile 
cu incalzirea pensiunii, rambursari de TVA in conditiile in care solicitantul nu este platitor de TVA, recuperarea investitiei  in mai putin de 12 ani  prin modificarea autofinantarii in planul 
financiar prezentat la raspunsul  fisei E34. In planul financiar al cererii de finantare solicitantul asigura cheltuiala neeligibila prin imprumut bancar, in urma raspunsului la informatii 
suplimentare asigura cheltuielile neeligibile prin autofinantare. Valoarea inscrisa de solicitant pentru realizarea investitiei  nu este  fundamenta. Cheltuielile prezentate pentru asigurarea 
utilitatilor obiectivului din Bugetul indicativ nu sunt sustinute de o evaluare si nu corespund cu documentele eliberate de autoritatile abilitate .
EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG - s-a bifat Nu deoarece in Cerificatul de urbanism nr.18/28.03.2012  obtinut pentru 
realizarea investitie  nu exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.  Din Certificatul de  urbanism obtinut rezulta 
ca prin investitie se solicita o modificare a prevederilor din PUG-ul aprobat,  modificare ce se poate realiza doar prin realizarea unui PUZ  prin care sa se demonstreze posibilitatea 
interventiei urbanistice solicitate. NU exista deci acest PUZ deci  nici PUG aprobat. Din datele prezentate in Certificatul de urbanism  si in documentatia care a stat la baza eliberarii  
acestuia nu rezulta investitia pentru care a fost eliberat (Pct.3- Regimul tehnic nu ofera informatiile necesare). 
EG14 - Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile, autorizaţiile (dacă este cazul) necesare investiţiei respective- s-a bifat Nu deoarece solicitantul nu a facut dovada ca 
exista posibilitatea racordarii la utilitati a investitiei.  Avand in vedere ca terenul ce face obiectul investitiei se afla in extravilan, iar conform celor mentionate in  Certificatul de urbanism nu 
exista in zona retele de alimentare cu apa si energie electrica s-au solicitat beneficiarului documente eliberate de autoritatile abilitate din care sa reiasa ca proiectul are acces la 
infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.). Solicitantul a prezentat  Avizul de oportunitate nr.3619/07.08.2012 emis de Primaria Mahmudia in care se 
mentioneaza ca „in zona nu sunt retele de apa, electricitate-avand in vedere distanta fata de localitate asigurarea utilitatilor se va face in acest caz prin surse proprii”- contrar celor 
prezentate in  studiul de fezabilitate unde asigurarea utilitatilor se face prin racord la utilitati existente in zona. In Avizul de amplasament nr.28771085/08.08.2012 eliberat de Enel 
Distributie Tulcea se bifeaza „NU” la rubrica „Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta”  si de asemenea pe plansa anexa se mentioneaza - "Nu exista conditii de alimentare c
energie electrica", mentiune datata cu 08.08.2012. Nu a fost prezentat Avizul Administratiei  Fluviale a Dunarii de Jos-RA Galati pentru lucrari ce se vor realiza la mai putin de 30m de 
malul Dunarii.  Nu se face dovada  accesului la investitie – drum nemodernizat conform verificarilor la vizita pe teren, drum ce va fi amenajat pe cheltuiala beneficiarului – conform 
Certificat de urbanism si drum amenajat pe dig conform descrierilor din studiul de fezabilitate. In Bugetul indicativ al investitiei nu sunt cuprinse cheltuieli pentru drum de acces.

Page 83 of 85



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

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Proiecte neeligibile 313 - A

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

360 313 M 01 12 2 38 00078 2012 5 16
CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICA HANUL CALCIU SI 
IMPREJMUIRE

CALCIU MADALINA 
MARILENA TULCEA

Comuna/Oras 
MAHMUDIA Sat 

MAHMUDIA
- - - - - - - - - - - 142.326 0 100.000 0 17.489 43.427.660

EG1 Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural. 

Locatia propusa in Studiul de fezabilitate, Certificatul de urbanism si actul de proprietate corespunde cu localizarea mentionata in Cererea de finantare, aceasta fiind in spatiul rural 
respectiv extravilanul loc. Mahmudia, jud. Tulcea.
Agropensiunea propusa a se realiza prin proiect este constructie definitiva, care conform legii 50/1991, pentru obtinerea Autorizatiei de Construire are nevoie de avize favorabile pentru 
utilitati. 
Astfel  la pag.130 din proiect  Consiliul Local al Comunei Mahmudia indreapta solicitantul catre Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Mahmudia pentru aviz tehnic de 
bransare . In E 4.1 Raportul asupra verificarii pe teren,expertii declara ca solicitantul va realiza un put forat, pentru alimentare cu apa potabila, la fel este prevazut si la pag. 41, 46 din 
proiect( eronat la pag. 44 si 45 din proiect se mentioneaza alimentarea la reteaua unei loc. Salcioara de pe raza altei comune- Jurilovca).
Deoarece putul forat nu este prevazut in proiect ca investitie, rezulta  ca investitia nu poate functiona fara apa, amplasamentul acesteia fiind la distanta considerabila de loc. Mahmudia.
In acelasi Raport E 4.1expertii mentioneaza ca “nu se identifica retea de curent electric, cea mai apropiata sursa fiind loc. Mahmudia de unde se va face racordarea la curent electric 
pentru intreaga zona “. Analizand Avizul de Amplasament favorabil nr. 20421805/17.05.2012( atasat fisei E3.8 la vizita pe teren) Enel Distributie Dobrogea conditioneaza beneficiarul de 
suportarea costurilor construirii retelei de energie electrica, stipuland fraza:''In prezent NU SUNT conditii de alimentare cu energie electrica a obiectivului propus''. Din  Aviz reiese clar 
ca nu sunt conditii de racordare si s-a inscris ''NU ESTE CAZUL'', deoarece in zona nu exista retea electrica de distributie si noul obiectiv NU poate fi racordat la reteaua existenta, 
motiv pentru care se bifeaza ''Nu'', deci criteriul EG 1 nu este indeplinit.
EG3 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.
Desi beneficiarul demonstreaza viabilitatea investitiei prin prognozele financiare din anexele C, aceasta nu poate fi sustinuta prin lipsa racordarii la reteaua de curent electric si apa. 
Luand in calcul distanta mare pana la reteaua localitatii Mahmudia, peste 500 m, se estimeaza ca investitia in reteaua de energie electrica pana la amplasament ar duce la modificarea 
viabilitatii in sens negativ la care s-ar adauga cheltuiala cu putul forat neprevazuta deloc in proiect.
Deasemeni pe cheltuieli neeligibile ar trebuie trecute : cheltuielile cu grajdul pentru cai (proiectul fiind depus pentru componenta a) ; dotarile camerei unde va locui solicitantul deoarece
amplasament nu mai este exista o alta cladire -numarul de camere de cazare  micsorandu-se de la opt la sapte reducandu-se corespunzator  si veniturile. In aceste conditii nu se poate 
intocmi matricea de verificare a viabilitatii economice si criteriul EG 3 se considera neindeplinit.
  EG1 Pensiunea agroturistica propusa a fi construita in localitatea Mahmudia (rurala),este constructie definitiva, care conform legii 50/1991,pentru a obtinerea Autorizatiei de    
Construire,are nevoie de Avize favorabile pentru utilitati. 
Astfel in CF la pag.125 Consiliul local al Comunei Mahmudia indreapta solicitantul catre Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Mahmudia pentru aviz tehnic de Bransare 
In E 4.1 Raportul asupra Verificarii pe teren,expertii declara ca Solicitantul,va realiza un put forat, pentru alimentare cu apa potabila. Deoarece putul forat nu este prevazut in proiect ca 
investitie, rezulta clar ca investitia nu poate functiona fara apa.
In acelasi Raport E 4.1 Solicitantul afirma ca va fi racordat de Enel Ditributie Dobrogea la reteaua de energie electrica. Analizand Avizul de Amplasament favorabil, Enel conditio- 
neaza beneficiarul de suportarea costurilor construirii retelei de energie electrica, stipuland fraza:''In prezent NU SUNT conditii de alimentare cu energie electrica a obiectivului propus''. 
Din lecturarea Avizului reese clar ca nu sunt conditii de racordare si s-a inscris ''NU ESTE CAZUL'', deoarece in zona nu exista retea electrica de distributie si noul obiectiv NU poate fi 
racordat la reteaua existenta, motiv pentru care expertul bifeaza ''Nu''.

361 313 M 01 12 2 38 00072 2012 5 16 CONSTRUIRE AGROPENSIUNE LA 
BALTITA SI IMPREJMUIRE BRATU IONEL TULCEA

Comuna/Oras 
MAHMUDIA Sat 

MAHMUDIA
- - - - - - - - - - - 145.686 0 100.000 0 17.489 43.527.660

EG1 Pensiunea agroturistica propusa a fi construita in localitatea Mahmudia (rurala),este constructie definitiva, care conform legii 50/1991,pentru a obtinerea Autorizatiei de    
Construire,are nevoie de Avize favorabile pentru utilitati. 
Astfel in CF la pag.125 Consiliul local al Comunei Mahmudia indreapta solicitantul catre Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Mahmudia pentru aviz tehnic de Bransare 
In E 4.1 Raportul asupra Verificarii pe teren,expertii declara ca Solicitantul,va realiza un put forat, pentru alimentare cu apa potabila. Deoarece putul forat nu este prevazut in proiect ca 
investitie, rezulta clar ca investitia nu poate functiona fara apa.
In acelasi Raport E 4.1 Solicitantul afirma ca va fi racordat de Enel Ditributie Dobrogea la reteaua de energie electrica. Analizand Avizul de Amplasament favorabil, Enel conditio- 
neaza beneficiarul de suportarea costurilor construirii retelei de energie electrica, stipuland fraza:''In prezent NU SUNT conditii de alimentare cu energie electrica a obiectivului propus''. 
Din lecturarea Avizului reese clar ca nu sunt conditii de racordare si s-a inscris ''NU ESTE CAZUL'', deoarece in zona nu exista retea electrica de distributie si noul obiectiv NU poate fi 
racordat la reteaua existenta, motiv pentru care expertul bifeaza ''Nu''.
EG2 indeplinit de detinerea unei ferme cu 100 pasari,5 porci,cultura de varza si conopida si detinerea in proprietate a unui teren de 1 ha.  Proiectul este neeligibil deoarece NU SUNT 
ASIGURATE  UTILITATILE(EG1). Conform Ordin 1051(Anexa 1.5 - Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi 
pensiune agroturistică) clădirea trebuie să fie racordată la reţeaua electrica si apa curenta trebuie sa fie asigurata.  
Avizul ENEL este edificator "in prezent nu sunt conditii de alimentare cu energie electrica". Tot in aviz se bifeaza cu NU  pentru cele 2 informatii : in zona de aparitie a noului obiectiv 
exista retea de electricitate? s-a bifat de catre enel NU iar la intrebarea Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta, se bifeaza tot NU.
In plansa - plan de situatie cu retele - A02 - Enel Distributie completeaza - "nu exista conditii de alimentare cu energie electrica ".   Proiectul este declarat neeligibil.  Planul financiar al 
Componentei A completat gresit. Nu a adaugat cheltuiala eligibila cu TVA si in loc de valoarea corecta 146616 euro, a completat in Planul Financiar, eronat, suma de 118239 euro.  EG1 
Nu este indeplinit, deoarece Solicitantul nu poate asigura utilitatile si deci nu indeplineste conditiile minimale pentru a fi pensiune agroturistica.  Proiectul este neeligibil deoarece NU 
SUNT ASIGURATE  UTILITATILE(EG1). Conform Ordin 1051(Anexa 1.5 - Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune 
turistică şi pensiune agroturistică) clădirea trebuie să fie racordată la reţeaua electrica si apa curenta trebuie sa fie asigurata.  
Avizul ENEL este edificator "in prezent nu sunt conditii de alimentare cu energie electrica". Tot in aviz se bifeaza cu NU  pentru cele 2 informatii : in zona de aparitie a noului obiectiv 
exista retea de electricitate? s-a bifat de catre enel NU iar la intrebarea Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta, se bifeaza tot NU.
In plansa - plan de situatie cu retele - A02 - Enel Distributie completeaza - "nu exista conditii de alimentare cu energie electrica ".   Proiectul este declarat neeligibil. 
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CONSTRUIRE PENSIUNE 

AGROTURISTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE 
INCINTĂ

P.F.A. ION ANDREI 
CĂTĂLIN TULCEA

Comuna/Oras 
JURILOVCA Sat 

SALCIOARA
- - - - - - - - - - - 98.320 0 83.572 0 14.748 43.611.232

Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare in termenul procedural. A solicitat amanarea pana la data de 15.10.2012 "deoarece cei care ne-au facut proiectul nu 
sunt in tara pana pe data de 13.10.2012" (solicitarea a fost transmisa pe email cu confirmare de primire in data de 27.09.2012). Motivul invocat nu a fost luat in considerare. In lipsa 
raspunsurilor la solicitarea de informatii nu se poate verifica indeplinirea criteriilor de eligibiliatate EG3 si EG7 si nu se poate intocmi bugetul proiectului. Proiectul se declara neeligibil 
pentru netransmiterea in termenul procedural a raspunsurilor la solicitarea de informatii suplimentare.    Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare in termenul 
procedural. A solicitat amanarea pana la data de 15.10.2012 "deoarece cei care ne-au facut proiectul nu sunt in tara pana pe data de 13.10.2012" (solicitarea a fost transmisa pe email 
cu confirmare de primire in data de 27.09.2012). Motivul invocat nu a fost luat in considerare. In lipsa raspunsurilor la solicitarea de informatii nu se poate verifica indeplinirea criteriilor 
de eligibiliatate EG3 si EG7 si nu se poate intocmi bugetul proiectului. Proiectul se declara neeligibil pentru netransmiterea in termenul procedural a raspunsurilor la solicitarea de 
informatii suplimentare.  
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CONSTRUIRE  PENSIUNE  
AGROTURISTICA,  IN  

LOCALITATEA  SFANTU  
GHEORGHE,  JUDETUL  TULCEA.

RENEA  ADELA  
PERSOANA  FIZICA  

AUTORIZATA
TULCEA

Comuna/Oras 
SFANTU 

GHEORGHE Sat 
SFANTU 

GHEORGHE

- - - - - - - - - - - 99.152 0 84.278 0 14.874 43.695.510

Nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG 2, EG3 si EG 7: 
EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Conform Procedurii de verificare. „Expertul trebuie sa verifice dacă din SF/MJ (doc. 1), si/sau din documentul de la APIA/extrasul de la Primarie rezulta desfasurarea unei activitati 
agricole de catre beneficiar/ membrul gospodariei agricole in momentul aplicării”.
In cuprinsul Studiului de  fezabilitate nu exista nicio referire la activitatea agricola pe care o  desfasoara solicitantul la locatia/comuna in care se va implementa investitia.
Documentul de la APIA-Certificat privind inscrierea in Registrul fermierilor este emis de Centrul Local Topolog, localitate aflata la peste 90 km de loc. Sfantu Gheorghe.
Extrasul din Registrul Agricol poarta stampila Consiliului local al comunei Topolog si nu a comunei Sfantu Gheorghe unde ar trebui sa se desfasoare activitatea agricola.
EG 3-Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei.  
Conform definitiei agroturismului, veniturile din serviciile turistice trebuie sa completeze veniturile din agricultura pe care trebuie sa le realizeze solicitantul. 
In Studiul de fezabilitate nu exista vreo mentiune cu privire la venituri obtinute din activitatea Agricola.
In Anexele C (proiectiile financiare), conform Ghid, trebuiesc completate “datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, 
precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare”.  
In aceste anexe nu sunt completate datele privind veniturile din activitatea agricola. Nu s-a facut nicio detaliere pe luni de prognoza atat la venituri cat si la cheltuieli (plati), astfel cum se 
prevede in instructiunile de completare a acestor anexe. Au fost completate numai veniturile din activitatea de cazare si anumite sume la plati pentru activitati nonagricole si acestea 
nefiind detaliate (pe elemente de cheltuieli, pe luni de activitate s.a). De asemenea valoarea investitiei nu se poate stabili deoarece Devizul general si devizele pe obiecte cuprinzand 
elemente de cheltuieli cum ar fi dotari cladire, dotari incinta s.a. nu sunt detaliate si nu exista oferte de pret sau extrase din Baza de date pentru acestea.
Aceste sume trecute fara justificari (detalieri) la capitolele de incasari si plati din Anexele C nu se pot valida si prelua in Matricea de verificare a viabilitatii si prin urmare criteriul EG 3 se 
considera neindeplinit.
EG 7- Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respectă definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 floare; 
Conform Ghid „Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si 
este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, consultand o 
solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atât de natura economica cat si sociala”.
In cadrul SF ului nu se face nicio referire la imbinarea activitatilor agricole cu serviciile turistice. Nu se descrie niciun fel de activitate agricola sau de servicii turistice, despre asigurarea 
partiala a hranei s.a. conform definitie de mai sus.
De asemena “expertul verifică existenta Avizului specific eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului pentru constructia/ modernizarea, sau extinderea structurilor de primire 
turistice după caz, dacă acest document a fost eliberat in conformitate cu tipul investiţiei propuse prin proiect si a fost emis in numele solicitantului ». 
Avizul specific nu a fost eliberat in conformitate cu tipul investitiei prevazute in Studiul de fezabilitate. Astfel, in SF, la parterul cladirii se prevede o (una) camera cu baie pentru doua 
persoane si la mansarda patru camere cu bai proprii. In  Avizul MDRT se specifica la parter doua camere cu baie proprie si patru camere la mansarda, deci un total de sase camere fa
de cinci cate sunt prevazute in Studiul de fezabilitate. Fata de cele mentionate, se constata ca nu se respecta criteriul EG 7. 

In concluzie proiectul se declara neeligibil pentru neindeplinirea criteriilor EG2, EG3 si EG7 astfel cum au fost detaliate mai sus si nu se continua evaluarea.
  Nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG 2, EG3 si EG 7: 
EG2 – În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
Conform Procedurii de verificare. „Expertul trebuie sa verifice dacă din SF/MJ (doc. 1), si/sau din documentul de la APIA/extrasul de la Primarie rezulta desfasurarea unei activitati 
agricole de catre beneficiar/ membrul gospodariei agricole in momentul aplicării”.
In cuprinsul Studiului de  fezabilitate nu exista nicio referire la activitatea agricola pe care o  desfasoara solicitantul la locatia/comuna in care se va implementa investitia.
Documentul de la APIA-Certificat privind inscrierea in Registrul fermierilor este emis de Centrul Local Topolog, localitate aflata la peste 90 km de loc. Sfantu Gheorghe.
Extrasul din Registrul Agricol poarta stampila Consiliului local al comunei Topolog si nu a comunei Sfantu Gheorghe unde ar trebui sa se desfasoare activitatea agricola.
EG 3-Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei.  
Conform definitiei agroturismului, veniturile din serviciile turistice trebuie sa completeze veniturile din agricultura pe care trebuie sa le realizeze solicitantul. 
In Studiul de fezabilitate nu exista vreo mentiune cu privire la venituri obtinute din activitatea Agricola.
In Anexele C (proiectiile financiare), conform Ghid, trebuiesc completate “datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, 
precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare”.  
In aceste anexe nu sunt completate datele privind veniturile din activitatea agricola. Nu s-a facut nicio detaliere pe luni de prognoza atat la venituri cat si la cheltuieli (plati), astfel cum se 
prevede in instructiunile de completare a acestor anexe. Au fost completate numai veniturile din activitatea de cazare si anumite sume la plati pentru activitati nonagricole si acestea 
nefiind detaliate (pe elemente de cheltuieli, pe luni de activitate s.a). De asemenea valoarea investitiei nu se poate stabili deoarece Devizul general si devizele pe obiecte cuprinzand 
elemente de cheltuieli cum ar fi dotari cladire, dotari incinta s.a. nu sunt detaliate si nu exista oferte de pret sau extrase din Baza de date pentru acestea.
Aceste sume trecute fara justificari (detalieri) la capitolele de incasari si plati din Anexele C nu se pot valida si prelua in Matricea de verificare a viabilitatii si prin urmare criteriul EG 3 se 
considera neindeplinit.
EG 7 P t i tiţii î t t i d i i t i ti tă d fi iţi t i l i d tă î d l t i fi i i l l d f t i lit t i iil

364 313 M 01 12 4 40 00005 2012 5 15

CONSTRUIRE PENSIUNE 
AGROTURISTICA IN COMUNA 

PERISANI, SAT PRIPOARE, 
JUDETUL VALCEA

BUICAN VASILICA VILCEA
Comuna/Oras 
PERISANI Sat 

PRIPOARE
- - - - - - - - - - - 117.405 0 99.794 0 17.611 43.795.304

1.7, 1.8 - nu este cazul  Nu s-au prezentat informatiile suplimentare solicitate.Nu respecta criteriul 1,2 si EG3.  Nu s-au prezentat informatiile suplimentare solicitate. Nu respecta criteriul 
1.2 si EG3. 
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CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M 

CU TEREN DE TENIS SI 
IMPREJMUIRE

IOANCEA RODICA VRANCEA
Comuna/Oras 

CARLIGELE Sat 
CARLIGELE

- - - - - - - - - - - 117.353 0 99.749 0 17.604 43.895.053

EG2  :In Ghidul Solicitantului , la pagina 12 se  precizeaza faptul ca beneficiarul trebuie sa domicilieze in locatia / gospodaria in care s-a infiintat  pensiunea agroturistica ( fie in aceiasi 
cladire , fie in cladire independenta ) . Conform metodologiei ,cheltuielile cu construirea locatiei  de domiciliu trebuiau trecute in coloana cheltuieli neeligibile  din bugetul indicativ al 
proiectului . Solicitantul desi a depus in cadrul proiectului  documentul 2.3 , acesta nu a evidentiat in Bugetul Indicativ in Devizul General  si pe obiecte  cheltuielile  cu construirea  locatiei 
de domiciliu , prin urmare nu se poate verifica existenta viitoarei locatii de domiciliu in amplasamentul pensiunii agroturistice.

EG7: In Ghidul Solicitantului  , (pag. 12 ) ,precum si in Fisa tehnica a Masurii este data definitia  Agroturismului  , ca fiind o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul 
unei gospodarii  agricole sau ferme  , ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura , cu efecte pozitive atat de natura economica  cat si sociala , ce 
presupune contactul turistului  cu activitatile gospodsresti si asigurarea partiala  a hranei din produse locale . Solicitantul , in cadrul anexelor C si in cadrul Studiului de Fezabilitate   la pct. 
2.1  (prognoza incasarilor din anii 1-5 de previziune ) , nu face referire la venituri si cheltuieli cu activitatile agricole , in consecinta acesta nu respecta definitia  Agroturismului prin care 
activitatile turistice  constituie o activitate complementara celei agricole , care sa suplimenteze veniturile din agricultura  . La momentul depunerii Cererii de finantare ,beneficiarul ,nu face 
dovada ca desfasoara o activitate agricola (Conform Studiul de Fezabilitate ). Nu se fundamenteaza caracterul agroturistic al pensiunii in concordanta cu Ghidul solicitantului pe masura 
313, varianta 06 din martie 2012, mai sus mentionat si cu ordinul MDRT 1051/2011, in care se arata : « În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse 
naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local, iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul 
sejurului pe care  îl petrec la pensiune », adica  P.F  Ioancea Rodica trebuie sa se ocupe de administrarea pensiunii agroturistice  propuse prin  proiect.

In prognoza incasarilor , veniturile sunt doar din activitatea turistica si recreationala , de aici rezultand faptul ca investitia este una in structura de Primire Turistica , acesta nerespectand 
incadrarea in submasura aleasa pentru finantare in cadrul cererii de finantare. Conform raportului asupra verificarii pe teren (E4.1 ) ,nr.494 din 25.05.2012,  la data vizitei pe teren au 
fost cerute lamuriri cu privire la suprafata de teren  (2500 mp ). Beneficiarul a prezentat un certificat de producator  (nr.37 din 17.05.2012 ),pe care l-a atasat la informatiile cerute cu 
ocazia vizitei pe teren. In acest certificat sunt prognozate productiile legumicole pentru lunile aprilie mai si iunie cu specificatia ca aceste prognoze sunt pe o suprafata de 6100mp si nu 
pe suprafata de 2500 mp care este stipulata in cererea de finantare (Studiul de Fezabilitate ). Productiile estimate ,atat cele legumicole cit si cele zootehnice (respectiv branza si lapte ) 
sunt cu mult peste potentialul legumicol si zootehnic al zonei  unde beneficiarul i-si va construi Pensiunea Agroturistica.
Suprafata totala de teren  ,conform descrierii din Studiul de Fezabilitate si din actul de dezmembrare si partaj voluntar nr .802 din data de 28.03.2012 este de 2500 mp si daca din 
aceasta suprafata de teren se scade suprafata de 325 mp aferenta constructiei  pensiunii si suprafata de 150 mp aferenta terenului de tenis , ramane o suprafata de 2025mp 
(Certificatul de producator a fost eliberat in mod eronat cu suprafata de 6.100 mp ) pe care beneficiarul ar putea sa o foloseasca pentru activitati agricole. In consecinta ,solicitantul , in 
cadrul anexelor C si in cadrul Studiului de Fezabilitate   la pct. 2.1  (prognoza incasarilor din anii 1-5 de previziune ) , nu face referire la venituri si cheltuieli cu activitatile agricole , in 
consecinta acesta nu respecta definitia  Agroturismului prin care activitatile turistice  constituie o activitate complementara celei agricole , care sa suplimenteze veniturile din agricultura. 

EG9 : Conform  punctului 3 din Certificatul de Urbanism nr. 37 din 04.04.2012 , se specifica faptul ca prin cererea solicitantului  se solicita derogare de la prevederile  Planului de 
Urbanism General  autorizatia de construire poate fi emisa dupa intocmirea si aprobarea unei documentatii de urbanism conform art. 32 , din Legea nr. 350 / 2001 , modificata si 
completata  cu O.U.G. nr. 7 /2001. Se constata deci ca nu se respecta prevederile  PUG  (se solicita derogare ), prin urmare nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG9.

  Aceleasi observatii ca ale expertului 1.  EG2  :In Ghidul Solicitantului , la pagina 12 se  precizeaza faptul ca beneficiarul trebuie sa domicilieze in locatia / gospodaria in care s-a infiintat  
pensiunea agroturistica ( fie in aceiasi cladire , fie in cladire independenta ) . Conform metodologiei ,cheltuielile cu construirea locatiei  de domiciliu trebuiau trecute in coloana cheltuieli 
neeligibile  din bugetul indicativ al proiectului . Solicitantul desi a depus in cadrul proiectului  documentul 2.3 , acesta nu a evidentiat in Bugetul Indicativ in Devizul General  si pe obiecte  
cheltuielile  cu construirea  locatiei de domiciliu , prin urmare nu se poate verifica existenta viitoarei locatii de domiciliu in amplasamentul pensiunii agroturistice.

EG7: In Ghidul Solicitantului  , (pag. 12 ) ,precum si in Fisa tehnica a Masurii este data definitia  Agroturismului  , ca fiind o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul 
unei gospodarii  agricole sau ferme  , ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura , cu efecte pozitive atat de natura economica  cat si sociala , ce 
presupune contactul turistului  cu activitatile gospodsresti si asigurarea partiala  a hranei din produse locale . Solicitantul , in cadrul anexelor C si in cadrul Studiului de Fezabilitate   la pct. 
2.1  (prognoza incasarilor din anii 1-5 de previziune ) , nu face referire la venituri si cheltuieli cu activitatile agricole , in consecinta acesta nu respecta definitia  Agroturismului prin care 
activitatile turistice  constituie o activitate complementara celei agricole , care sa suplimenteze veniturile din agricultura  . La momentul depunerii Cererii de finantare ,beneficiarul ,nu face 
dovada ca desfasoara o activitate agricola (Conform Studiul de Fezabilitate ). Nu se fundamenteaza caracterul agroturistic al pensiunii in concordanta cu Ghidul solicitantului pe masura 
313, varianta 06 din martie 2012, mai sus mentionat si cu ordinul MDRT 1051/2011, in care se arata : « În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse 
naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local, iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul 
sejurului pe care  îl petrec la pensiune », adica  P.F  Ioancea Rodica trebuie sa se ocupe de administrarea pensiunii agroturistice  propuse prin  proiect.
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EG2  :In Ghidul Solicitantului , la pagina 12 se  precizeaza faptul ca beneficiarul trebuie sa domicilieze in locatia / gospodaria in care s-a infiintat  pensiunea agroturistica ( fie in aceiasi 
cladire , fie in cladire independenta ) . Conform metodologiei ,cheltuielile cu construirea locatiei  de domiciliu trebuiau trecute in coloana cheltuieli neeligibile  din bugetul indicativ al 
proiectului (la vizita pe teren s-a mentionat faptul ca alimentarea cu energie electrica a costructiei se va face de la reteaua principala  care se afla la o distanta de circa 300m. Acest 
lucru presupune folosirea unui numar aproximativ de 5-8 stalpi pentru sustinerea cablurilor electrice. Valoarea cheltuielilor necesare procurarii si instalarii acestor stalpi de sustinere ar fi 
trebuit sa fie trecuta pe cheltuiala neeligibila in bugetul indicative).
 . Solicitantul desi a depus in cadrul proiectului  documentul 2.3 , acesta nu a evidentiat in Bugetul Indicativ in Devizul General  si pe obiecte  cheltuielile  cu construirea  locatiei de 
domiciliu , prin urmare nu se poate verifica existenta viitoarei locatii de domiciliu in amplasamentul pensiunii agroturistice.

EG7: In Ghidul Solicitantului  , (pag. 12 ) ,precum si in Fisa tehnica a Masurii este data definitia  Agroturismului  , ca fiind o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul 
unei gospodarii  agricole sau ferme  , ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura , cu efecte pozitive atat de natura economica  cat si sociala , ce 
presupune contactul turistului  cu activitatile gospodsresti si asigurarea partiala  a hranei din produse locale . Solicitantul , in cadrul anexelor C si in cadrul Studiului de Fezabilitate   la pct. 
2.1  (prognoza incasarilor din anii 1-5 de previziune ) , nu face referire la venituri si cheltuieli cu activitatile agricole , in consecinta acesta nu respecta definitia  Agroturismului prin care 
activitatile turistice  constituie o activitate complementara celei agricole , care sa suplimenteze veniturile din agricultura  . Nu se fundamenteaza caracterul agroturistic al pensiunii in 
concordanta cu Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012, mai sus mentionat si cu ordinul MDRT 1051/2011, in care se arata : « În pensiunile agroturistice, 
turiştilor li se ofera masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local, iar gazdele se ocupă direct de primirea 
turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care  îl petrec la pensiune », adica  P.F  Avramescu Florica  trebuie sa se ocupe de administrarea pensiunii agroturistice  
propuse prin  proiect.

La momentul depunerii Cererii de finantare ,beneficiarul ,nu face dovada ca desfasoara o activitate agricola (Conform Studiul de Fezabilitate ). In prognoza incasarilor , veniturile sunt 
doar din activitatea turistica si recreationala , de aici rezultand faptul ca investitia este una in structura de Primire Turistica , acesta nerespectand incadrarea in submasura aleasa pentru 
finantare in cadrul cererii de finantare. Conform raportului asupra verificarii pe teren (E4.1 ) ,nr.495 din 22.05.2012  la data vizitei pe teren au fost cerute lamuriri cu privire la suprafata 
de teren  (2499 mp ) care in mod eronat apare in T20 in loc de T32 care este cea reala. Beneficiarul a prezentat un certificat de producator  (nr.37 din 17.05.2012 ),pe care l-a atasat la 
informatiile cerute cu ocazia vizitei pe teren. In acest certificat sunt prognozate productiile legumicole pentru lunile aprilie mai si iunie cu specificatia ca aceste prognoze sunt pe o 
suprafata de 6100mp si nu pe suprafata de 2499 mp care este stipulata in cererea de finantare (Studiul de Fezabilitate ). Productiile estimate ,atat cele legumicole cit si cele zootehnice 
(respectiv branza si lapte ) sunt cu mult peste potentialul legumicol si zootehnic al zonei  unde beneficiarul i-si va construi Pensiunea Agroturistica.
Suprafata totala de teren  ,conform descrierii din Studiul de Fezabilitate si din actul de dezmembrare si partaj voluntar nr .802 din data de 28.03.2012 este de 2499 mp si daca din 
aceasta suprafata de teren se scade suprafata de 320 mp aferenta constructiei  pensiunii si suprafata de 100 mp aferenta terenului de volei , ramane o suprafata de 2079mp 
(Certificatul de producator a fost eliberat in mod eronat cu suprafata de 6.100 mp ) pe care beneficiarul ar putea sa o foloseasca pentru activitati agricole. In consecinta ,solicitantul , in 
cadrul anexelor C si in cadrul Studiului de Fezabilitate   la pct. 2.1  (prognoza incasarilor din anii 1-5 de previziune ) , nu face referire la venituri si cheltuieli cu activitatile agricole , in 
consecinta acesta nu respecta definitia  Agroturismului prin care activitatile turistice  constituie o activitate complementara celei agricole , care sa suplimenteze veniturile din agricultura .
 EG9 : Conform  punctului 3 din Certificatul de Urbanism nr. 37 din 04.04.2012 , se specifica faptul ca prin cererea solicitantului  se solicita derogare de la prevederile  Planului de 
Urbanism General  autorizatia de construire poate fi emisa dupa intocmirea si aprobarea unei documentatii de urbanism conform art. 32 , din Legea nr. 350 / 2001 , modificata si 
completata  cu O.U.G. nr. 7 /2001. Se constata deci ca nu se respecta prevederile  PUG  (se solicita derogare ), prin urmare nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG9.

  Aceleasi observatii ca ale expertului 1.  EG2  :In Ghidul Solicitantului , la pagina 12 se  precizeaza faptul ca beneficiarul trebuie sa domicilieze in locatia / gospodaria in care s-a infiintat  
pensiunea agroturistica ( fie in aceiasi cladire , fie in cladire independenta ) . Conform metodologiei ,cheltuielile cu construirea locatiei  de domiciliu trebuiau trecute in coloana cheltuieli 
neeligibile  din bugetul indicativ al proiectului (la vizita pe teren s-a mentionat faptul ca alimentarea cu energie electrica a costructiei se va face de la reteaua principala  care se afla la o 
distanta de circa 300m. Acest lucru presupune folosirea unui numar aproximativ de 5-8 stalpi pentru sustinerea cablurilor electrice. Valoarea cheltuielilor necesare procurarii si instalarii 
acestor stalpi de sustinere ar fi trebuit sa fie trecuta pe cheltuiala neeligibila in bugetul indicative).
 . Solicitantul desi a depus in cadrul proiectului  documentul 2.3 , acesta nu a evidentiat in Bugetul Indicativ in Devizul General  si pe obiecte  cheltuielile  cu construirea  locatiei de 
domiciliu , prin urmare nu se poate verifica existenta viitoarei locatii de domiciliu in amplasamentul pensiunii agroturistice.

EG7: In Ghidul Solicitantului  , (pag. 12 ) ,precum si in Fisa tehnica a Masurii este data definitia  Agroturismului  , ca fiind o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul 
unei gospodarii  agricole sau ferme  , ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura , cu efecte pozitive atat de natura economica  cat si sociala , ce 
presupune contactul turistului  cu activitatile gospodsresti si asigurarea partiala  a hranei din produse locale . Solicitantul , in cadrul anexelor C si in cadrul Studiului de Fezabilitate   la pct. 
2.1  (prognoza incasarilor din anii 1-5 de previziune ) , nu face referire la venituri si cheltuieli cu activitatile agricole , in consecinta acesta nu respecta definitia  Agroturismului prin care 
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