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E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 14, art. 15, art. 16, art. 20 alin. (1) 
lit. a), f), art. 35 și alte încadrări în conformitate cu prevederile art. 4-5 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013) 

 

Fișa de evaluare generală a proiectului de servicii 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 35, alineatul 2, punctul a)  în conformitate 
cu prevederile art. 4-5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 

Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală” 
 
Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF): 
.................................................. 
*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L 
 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: .............. 
Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Obiectivul proiectului: ............................................................... 
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități) 

 

Partea I - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

Partea II - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI 

Partea III- VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

Partea IV - VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 

 

 

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 
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A. Verificarea Cererii de Finanțare 

 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul aceluiasi apel 
de selectie? 

DA      NU 
 
Dacă DA, de câte ori ? 
O dată     De două ori     Nu este cazul   

 
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
DA     NU   

 
deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în cadrul aceluiasi apel de selectie / concluzia 
a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – Partea a 
II-a/ cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant 
de două ori, conform fişelor de verificare, respectiv cererilor de retragere: 
Nr...... din data ....     / ....    /....            
Nr......       din data ...     / ...    /......   
 ...............................     

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 
de către solicitant? 
DA     NU 

 
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 
DA     NU 

 
4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  

DA     NU 
 
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

DA     NU 
 
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 

DA     NU 
 
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 

DA     NU 
 
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a Cererii de finanţare? 
DA     NU 
 

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
DA       NU         NU ESTE CAZUL 
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B. Verificarea documentelor anexate 

 Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul din partea E a 
Cererii de Finanțare.  

DOCUMENT 

Existența 
documentului 

DA NU 
Nu 
este 
cazul 

1. PLANUL DE PROIECT  

 

 

  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI    

1.Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 
(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, 
lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat 
de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare 
anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

   

2.Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în 
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1 

   

3.Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 
activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca 
formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

   

4.Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – 
în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic 
de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat 
de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații 
suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le 
conțină. - 

   

5.Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise 
de Direcția Generală a Finanțelor Publice  
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din 
OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
 

   

 
1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de 
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, 
rapoarte de activitate etc.). 
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a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale 
Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către 
bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul 
social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către 
bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea 
„nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar 
trebui să fie menţionate). 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare 
prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea 
cererilor de restituire. 
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost 
acordată. 
6.Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la 
stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin 
următoarele caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de 
bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor 
din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, 
al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de 
către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, 
verificabile de către experții evaluatori. 

   

7.Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din 
care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau 
faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu 
privire la asociații și fundații. 

   

8.Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței 
de Urgență nr. 41/2016. 

   

9.Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, 
muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moștenirii 
culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se 
finanțează studii/ monografii). 

   

10.Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe 
acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate 
pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele care prevăd 
activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei 
scheme de caliate)  

   

11.Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de 
fermieri care în anul anterior de plată a/ au beneficiat de plăți directe care 
depășesc cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea 
agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din 
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care să reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele 
realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

12.Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de 
concesionare/ comodat/ închiriere/ administrație) pentru exploatația 
agricolă* 
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu 
situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol 
însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 
(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 
1305/2013) 

   

13.Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe 
acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate 
pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele care prevăd 
activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei 
scheme de caliate)  

   

14. Alte documente justificative dupa caz    

 
Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 
 CONFORMĂ                                     
 NECONFORMĂ 
 
Observații: 
 
 
 
Verificat: Expert 2   
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________          
                                  
Întocmit: Expert 1  
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 
Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________ 
 

Partea II - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI 
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1. I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă 
de pe site-ul GAL a Cererii de finanţare, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție 
de către GAL? 

DA     NU          NU ESTE CAZUL   

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

DA     NU      

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro? 

DA     NU     

4. I) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune 
Locală? 

DA  NU     NU ESTE CAZUL   
 

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele proiectului? 

DA     NU 
 

6. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa 
măsurii din SDL? 

DA      NU             
  

7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?   

DA      NU 
 

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, 
inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, 
sunt completaţi de către solicitant? 

DA       NU        DA cu diferențe 
 

 
Tipul de beneficiar promotor al proiectului 
(obligatoriu de completat pentru toate proiectele) 
 
 

ONG 
Sector public 
IMM 
Alții 

□ 
□ 
□ 
□  

 
Indicatori de monitorizare 
  

Domeniul de 
intervenție principal2 

Domeniul/ domeniile 
de intervenție 
secundar/e3 

Total cheltuială publică realizată – 1A 
(se va completa doar când domeniul de intervenție 
principal/ secundar (după caz) al proiectului coincide 
cu 1A)  

 ……………..  …………….. 

Concluzia verificării: 

 
2 Se va bifa obligatoriu un singur DI principal 
3 Pot fi unul/ mai multe sau niciunul, în funcție de prevederile fișei măsurii din SDL 
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Proiectul este încadrat corect:  
 DA                                      
 NU 
Observații: 
___________________________________________________________________________ 
 
   
                                                                                                           
Verificat: Expert 2    
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 
Întocmit:Expert  1  
Nume/Prenume ________________________          
Semnătura __________________________                           
Data_____/_____/___________    
    
 
                                            
Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 
Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________ 
 

 

Partea III  - VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE      

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 
1.VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 
 
1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia 

de Dezvoltare Locală a GAL?  
DA    NU 
 
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de 

GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?  
DA    NU  
  
1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR?  
DA    NU 
 
1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, 

anexă la Cererea de finanțare? 
DA    NU 
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1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare? 
DA    NU  
 
1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru 

care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)? 
DA    NU NU ESTE CAZUL 
 
2. i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 
 
2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului? 
DA    NU         
 
2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 

specifice? 
DA    NU  
 
2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului? 
DA    NU  
 
2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu? 
DA    NU             
 
2.5 a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau       

au domiciliul pe teritoriul GAL? 
              DA NU         NU ESTE CAZUL 
 
a) Pentru proiectele ale căror obiective vizează studii privind patrimoniul cultural și natural, 

localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL?  
DA    NU          NU ESTE CAZUL 
 
 
 
2. ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE 

STABILITE DE CĂTRE GAL 
 
2.Verificarea conditiilor de 
eligibilitate 

Verificare efectuată 

DA  NU Nu este cazul 

EG1 - Solicitantul trebuie să se 
încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibili. 

  
 

- 

Documente de verificat:  

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a 
parteneriatului şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de identitate, 
a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de 
parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma 
verificării experţilor GAL a certificatului ONRC, inclusiv a statutului de întreprindere legată 
sau parteneră. 
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Lista participanților conform acordului de cooperare (parteneriatul să fie format din persoane 
juridice și fizice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare). 

EG2 - Implementează proiectul 
pilot care trebuie dovedit printr-
un document oficial care sa 
certifice ca este rezultatul unei 
cercetari 

 

  

 

- 

Documente de verificat: Se va verifica documentul depus pentru certificarea rezultatului 
cerecetarii 
 

 

EG3 - Solicitantul trebuie sa 
prezinte un plan de proiect din 
care sa rezulte caracterul de 
nouatate pentru produse, 
procese, tehnologii. 

 

 

 

 

 

- 

 

Documente de verificat: Planului de proiect 

EG4 - Partenerii care sunt 
fermieri isi desfasoara activitatile 
agricole într-una din unitățile 
administrativ – teritoriale din 
teritoriu GAL 

   

Documente de verificat: 
Se vor verifica documentele de infiintare, Certificat constatator emis de ONRC 
 

EG5 - Solicitantul chiar daca este 
un parteneriat existent, trebuie 
sa dovedeasca ca depune un 
proiect nou.  

  - 

Documente de verificat: 
Se va verifica Cererea de Finantare, Plan de proiect, alte documente anexe. 
 

EG6 - Solicitanul are obligatia de 
a prezenta dovada cofinantarii 
daca intensitatea va fi sub 100% 

   

Documente de verificat: 

Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea 

EG7 - Solicitantul are 
obligativitatea 
intretinerii/mentenantei 
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investitiei pe perioada aferenta 
(minim 5 ani de la ultima plata) 

Documente de verificat:  

Documente de verificat: Se verifica daca solicitantul se angajează prin asumarea in 
Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei 
categorii de solicitanți (ONG, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru 
implementarea proiectului ca va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 
ani, de la ultima plată 

 
 
3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV  
 
3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/ 

sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului  pe categorii de cheltuieli eligibile? 
DA      NU        DA cu diferențe       
 
3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele 

specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul? 
DA    NU 
 
3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor 

neeligibile/eligibile? 
DA    NU DA cu diferențe  
 
4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR 
 
4.1. Categoria de servicii/ bunuri se regăsește în Baza de date? 
• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 
• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 
 
4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute 

în  Baza de date*? 
• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 
• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 
 
4.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a 

prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu 
depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care 
depășește această valoare? 

DA    NU NU ESTE CAZUL 
 
4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile? 
• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 
• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 
 
*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în 
plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, 
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disponibilă pe site-ul www.afir.info. De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica 
raportat la această Bază de date. 
 
5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR 
 
5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este 

prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală? 
DA    NU             DA cu diferențe*  
*Se completează în cazul în care se constată diferenţe faţă de planul financiar prezentat de 

solicitant în Cererea de finanţare.  
 
6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE 
 
6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 

astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
DA    NU 
 
Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:  
 Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către 

același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat; 
 Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități 

comune, astfel: 
- cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat 

pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe; 
- cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru 

activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe; 
- achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de 

cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;  
 Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul 

participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc. 
 Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților 

principale din proiect – cursuri, seminarii etc.   
 
Partea IV - VERIFICAREA  CRITERIILOR DE SELECTIE      

 

Nr.crt 

 

Criterii de selectie 

 

Punctaj Punctaj 

CS1 Principiul relevantei proiectului pentru 
specificul economiei locale 

20  

CS2 Principiul numarului de beneficiari 
indirecti care vor prelua rezultatele 
proiectului si le vor implementa dupa 
activitatea de disemiare 

20  

CS3 Principiul produselor de calitate 20  

CS4 Principiul asocierii (GO-uri care vor avea 
in componenta forme asociative)  

20  
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CS5 Principiul conformitatii cu temele de 
cercetare din Strategia de cercetare 2014-
2020-2030 

20  

 TOTAL 100  

 
Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte si reprezintă punctajul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 
Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte. 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 
cadrul alocării disponibile. 
 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de 
CS4. Principiul asocierii (GO-uri care vor avea in componenta forme asociative) 
 

Întocmit: Expert Evaluare 1 GAL 

Nume/Prenume ______________________         

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________ 

Verificat: Expert Evaluare 2 GAL 

Nume/Prenume ______________________         

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________ 



GAL Tara Oasului 
Masura 1/1A 

 

13 
 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU COMPLETAREA E1.2.1L  FIȘA DE 
VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI  
 

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori 
de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din 
cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), 
expertul GAL va solicita documente sau informații suplimentare către solicitant (în funcție 
de natura informațiilor solicitate).  
 

Denumire solicitant: Se preia denumirea din Cererea de finanțare  

Statutul juridic: Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului (Nume, Prenume, Funcţie): Se 
preiau informațiile din Cererea de finanțare 

Titlul proiectului: Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: Se completează cu data lansării apelului de 
selecție de către GAL.  

Data înregistrării proiectului la GAL: Se completează cu data înregistrării proiectului la 
GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR.  

Obiectivul și tipul proiectului: Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată 
în Cererea de finanțare.  

Se stabilește tipul proiectului:  
 de servicii; 
 de investiții: - investiție nouă 

                        - modernizare  
 cu sprijin forfetar 
 mixt. 
Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât 
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției 
pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de 
cooperare). 
Amplasarea proiectului 

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. 

 

Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII 
DOCUMENTELOR  

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul 
aceluiasi Apel de selectie?  

Expertul verifică în Registrul cererilor de finanțare  dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă 
și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel 
de selectie, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată 
neconformă. De asemenea, se verifică dacă cererea de finanțare este aferentă unui proiect pentru 
care concluzia a fost că nu este încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – 
Partea a II-a sau dacă cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de 
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către solicitant de două ori. Dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă de două ori în cadrul 
aceluiași Apel de selectie/ concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori 
conform Formularului E1.2.1L – Partea a II-a/ Cererea de finanțare a fost declarată ca fiind 
încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori, aceasta nu va fi acceptată pentru 
verificare. 

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate de către solicitant? 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate de către solicitant. 

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se 
află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de 
finanțare. 

4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel: 

 

A - PREZENTARE GENERALĂ 
A1. Măsura: se verifică dacă este precizată masura pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă. 
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde 
celui menţionat în documentele anexate, după caz.   
A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului. 
A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest 
punct. 
A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul  verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele 
corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii 
montaj.  

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la 
cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG 
28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general (realizat 
pe baza HG 907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, 
înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa 
corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, 
solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este 
corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii. 

A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele 
corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. 
Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului 
(A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la 
rubrica Observaţii.  

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța 
corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul 
verifică documentele constitutive ale solicitantului. 
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B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1. Descrierea solicitantului 

B1.1 Informații privind solicitantul:  

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de 
înființare, anexate la Cererea de finanțare. 

Cod de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în 
documentele anexate la cererea de finanțare. 

Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în  
documentele anexate la cererea de finanțare. 

Pentru societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, pe baza 
documentelor anexate la cererea de finanțare. 

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe 
baza documentelor anexate la cererea de finanțare. 

Pentru proiectele de investiții, se verifică codul CAEN al activității/ activităților finanțate prin 
proiect pe baza documentelor de înregistrare anexate cererii de finanțare, cu excepţia proiectelor 
depuse de comune, ADI-uri, ONG-uri, unități de cult şi proprietarii obiectivelor de patrimoniu. 

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii: 

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică 
codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.  

2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii 
de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat 
un număr de înregistrare (cod RO).  

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în 
documentele justificative corespunzătoare. 

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și 
specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi 
dacă este completat specimenul de semnătură. 

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect 

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă  informaţiile 
din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal. 

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate 
informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate 
al reprezentantului legal. 

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR 

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei 

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei  

B3.3 Cod IBAN 

B3.4 Titularul contului  
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Expertul verifică dacă toate  câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate 
corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Contul se 
exprimă în moneda: LEI. 

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  
măsurii? 

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii 
din listă? 

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul 
listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat de GAL.  

7. Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport 
de hârtie? 

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin 
sondaj.  

8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături 
de forma electronică a Cererii de finanţare? 

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și 
exemplarul editabil al cererii de finanțare.  

9. Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ ? 

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare 
cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele 
prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată 
neconformă. În cazul proiectelor cu sprijin forfetar se va bifa „Nu este cazul“.  

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă, inclusiv după solicitarea 
informațiilor suplimentare, cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În 
acest caz, se menționează la rubrica Observații, dar se continuă verificarea încadrării 
proiectului pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite 
(dacă este cazul).  
 
 
Metodologie de aplicat pentru Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII 
PROIECTULUI 
 

1.  I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu 
ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de finanţare în vigoare la momentul lansării 
Apelului de selecție de către GAL? 

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL, în vigoare la momentul lansării 
Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de 
solicitant.  

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 
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Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, 
în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte 
elemente specificate de GAL. 

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro? 

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 
200.000 euro. În cazul depășirii valorii, cererea de finanțare este respinsă. 

4. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul 
de Acțiune Locală? 

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se 
menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - 
conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul 
GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de 
lucru pe teritoriul GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL.  
În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”. 

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care 
se regăsesc obiectivele proiectului? 

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa 
măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se 
regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este 
respinsă. 

6. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează 
în fișa măsurii din SDL? 

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de investiție menționate în Cererea de 
finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL. 
Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 

7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de 
finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii 
respective?  

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei 
măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul 
măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare 
cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform 
Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins. 

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este 
încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa 
tehnică a măsurii din SDL,  sunt completaţi de către solicitant? 

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare 
corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe 
care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform 
fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și 
completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a 
completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul va solicita prin 
informații suplimentare completarea acestora. În cazul în care solicitantul refuză remedierea 
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acestor aspecte, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care 
indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de 
către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 

Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă 
dacă, inclusiv după solicitarea de informații suplimentare, cel puțin un punct de verificare 
va prezenta bifa ”NU”. 

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de 
finanțare se oprește în această etapă.  

 

Metodologie de aplicat pentru Partea III  - VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE 

 

Atenție! 

Expertul verificator este obligat să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 
eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:  

- necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea 
documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte 
documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin 
în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la 
dosarul cererii de finanțare;  

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de 
selecție; 

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de 
finanțare; 

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 
standard (nu sunt conforme); 

- necesitatea corectării bugetului indicativ; 
- în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale. 

 

A. Verificarea eligibilitatii solicitantului 

 

Denumire solicitant  

Se preia denumirea din Cererea de finanțare  

Statutul juridic  

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume 

Prenume 

Funcţie 

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare 

Titlul proiectului 
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Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

. 

Data înregistrării proiectului la GAL 

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL 
la OJFIR/ CRFIR.  

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR 

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR. 

Structura responsabilă de verificarea proiectului 

Se va completa doar în cazul în care structura responsabilă este alta în afară de SLIN-OJFIR. 

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă  

Dacă este cazul, se va completa cu data înregistrării Notei de înaintare transmisă către Serviciul 
de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR. 

Obiectivul  

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  

 
Notă!  
Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât 
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției 
pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de 
cooperare). 
 
Amplasarea proiectului 
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă 
localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta 
Dunării (ITI Delta Dunării). 

 

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE  

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 
1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura prevăzută în 
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?  
Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa 
măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. 
Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din 
documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. 
Se verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea 
juridică a acestuia. 
În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de 
interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și 
teritorul respectiv, expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili 
pentru măsura lansată în cadrul apelului de selecție. 
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din 
categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA.  În cazul în care 
solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează 
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căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar 
Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 
 
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat 
de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL? 
Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de 
eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul SDL. Dacă în urma verificării se constată respectarea 
condițiilor de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare 
și capitolului 8.1 din PNDR prevăzute în Apelul de selecție și fișa măsurii, expertul bifează 
pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute 
în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de 
interes public (ce vizează minorități) pentru comunitate și teritorul respectiv, expertul verifică 
dacă au fost aplicate corespunzător criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul SDL. La 
momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, 
prin desemnarea unor experți evaluatori externi. Dacă în urma verificării se constată respectarea 
condițiilor de eligibilitate stabilite în cadrul SDL, expertul bifează DA. În caz contrar, expertul 
bifează NU, motivează poziţia lui în rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată 
neeligibilă. 

1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul 
SAPARD, cât și pentru FEADR?  

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debiteîn Registrul debitorilor pentru SAPARD 
şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, 
expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de 
întarziere ale solicitantului, va bifa caseta “NU”, va menționa în caseta de observații, și, dacă 
este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de 
evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz contrar se va bifa “DA”, iar 
această condiţie de eligibilitate este îndeplinită. 

1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie 
răspundere, anexă la Cererea de finanțare? 

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente 
tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și 
semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate 
punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA.  În caz contrar, expertul bifează 
NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de 
finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a 
unor căsuțe în baza documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma 
răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. 

1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare? 

Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul constatator 
emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, 
semnat și ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii 
Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment. 

Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.  

1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor 
pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)? 
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Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a 
punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte 
de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul proiectelor 
pentru care în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată).  

 

2. i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 
2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului? 

Se verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile specifice menționate în 
Cererea de finanțare, conform Certificatului constatator ORC, actului constitutiv, statutului sau 
al oricărui document legal din care rezultă domeniul de activitate anexate la Cererea de 
finanțare.   

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 
specifice? 

Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să 
asigure capacitatea tehnică și financiară.  

În cazul proiectelor cu obiective care se încadrează în prevederile art. 14 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013, pentru verificarea capacității financiare vor fi analizate situaţiile financiare pentru 
solicitant înregistrate la Administraţia Financiară – bilanţ – formularele 10 și 20 pentru anii 
ultimii trei ani fiscali. Se verifică faptul că media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii n, n-
1 şi n-2 (unde este cazul) este cel puțin 50% din valoarea finanțării.  

În situația în care o entitate juridică, în calitate de solicitant în mai multe proiecte este selectată 
pentru implementarea mai multor proiecte, la nivelul AFIR va fi realizată o verificare a 
capacității financiare necesară implementării tuturor proiectelor.  

Astfel, pentru încheierea contractelor de finanțare, media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru 
anii n, n-1, n-2 trebuie să fie cel puțin egală cu cel puțin 50% din valoarea cumulată a 
activităților asumate de acesta prin toate contractele de finanțare semnate. Verificarea va lua în 
calcul inclusiv toate proiectele contractate, aflate în derulare la momentul contractării. 

Verificarea aferentă capacităţii financiare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o 
persoană juridică de drept public. În cazul acestora, capacitatea financiară va fi dovedită ulterior 
semnării contractului, respectiv până la prima cerere de plată care conţine cheltuieli aferente 
persoanei juridice de drept public, în conformitate cu prevederile specifice planificării bugetare 
aplicabile entităţilor publice. 

2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 
formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 
proiectului? 

DOCUMENTE 
PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Pentru proiectele 
încadrate în 
prevederile art. 14 
din R.1305/2013 
Cererea de finanțare, 
punctul A4 
Prezentarea 
proiectului 

Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele 
măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru 
măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL. 
Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acţiuni sprijinite 
prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință.  
Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului 
solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu 
activitățile propuse prin proiect. 
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Pentru proiectele 
încadrate în 
prevederile art. 15 
din R.1305/2013 
 
 
 
 
Pentru proiectele 
încadrate în 
prevederile art. 20, 
alin. (1), lit. a și f din 
R.1305/2013 
prin care se 
finanțează planuri de 
dezvoltare/ studii/ 
monografii, punctul 
A4 Prezentarea 
proiectului și 
Contract/ angajament 
cu primăria, şcoala, 
căminul cultural, 
muzeul/muzeele din 
localitatea 
respectivă.  
 
 
Pentru proiectele 
încadrate în 
prevederile art. 16 

Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de 
finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel: 

- Pentru activitățile propuse prin proiect este justificată 
necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor  
proiectului; 

- nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 
28 persoane la activitățile de formare a fost respectat; 

- nr. de participanți: minimum 20 persoane la activitățile de 
informare a fost respectat; 

- durata minimă a activităților de formare/ informare a fost 
respectată (5 zile, respectiv 2 zile); 

- tematica propusă este în acord cu nevoile de formare 
profesională, informare sau activități demonstrative 
identificate în teritoriul GAL; 

- calificarea profesională a experților din proiect, în baza 
descrierii de la punctul 4.5, corespunde tipului de activități 
propuse;  

- numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul 
de complexitate al activităților; 

- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de 
complexitate și cu alocarea de resurse umane; 

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate 
a se obține.  

 
În cazul proiectelor prin care se finanțează dezvoltarea formelor 
asociative, expertul verifică dacă: 

- activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea 
obiectivelor  proiectului; 

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate;  
- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de 

complexitate și cu alocarea de resurse umane. 

 
În cazul proiectelor de servicii prin care se finanțează planuri de 
dezvoltare/ studii/ monografii, expertul verifică dacă: 

- activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea 
obiectivelor  proiectului; 

- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de 
complexitate al activităților și cu alocarea de resurse umane; 

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate;  
- dacă în contractul dintre solicitant și una din instituțiile publice 

locale menționate se regăsește necesitatea și oportunitatea 
realizării studiului/ monografiei ce va fi finanțat/ă și faptul că 
valorificarea și promovarea studiilor/ monografiei intră în 
atribuția instituției publice. 

 
 
 



GAL Tara Oasului 
Masura 1/1A 

 

23 
 

care vizează 
schemele de calitate, 
punctul A4 
Prezentarea 
proiectului 

 
În cazul proiectelor de servicii care vizează schemele de calitate, 
expertul verifică dacă: 

- activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea 
obiectivelor  proiectului; 

- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de 
complexitate al activităților și cu alocarea de resurse umane; 

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate. 

Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu 
,,DA” din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează poziția lui în 
rubrica Observații din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat 
neeligibil.  
 
2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu? 

Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate 
în proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus. De 
asemenea, se verifică în anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui expert pentru 
participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului și documentele 
care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome, 
certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare etc.). Cerința se 
verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare.  

2.5 a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară 
activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL? 

 Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile 
menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL. 

        b) Pentru proiectele ale căror obiective vizează planuri de dezvoltare/ studii/ 
monografii, localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din 
teritoriul GAL? 

Se verifică dacă localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din 
teritoriul GAL. 

În cazul proiectelor care se încadrează în art. 16 din R.1305/2013, se bifează NU ESTE CAZUL. 

 
 

A. ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE 
GAL 

EG1 -  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat:  

1. Acordul de Cooperare, 

Coroborat cu verificările anterioare din bazele de 
date AFIR, expertul verifică lista partenerilor 
conform acordului de cooperare. Parteneriatul 
trebuie să fie format din persoane juridice și 
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2. Documentele de  înființare ale membrilor 

3. Documentele de identitate al reprezentantului legal 
si al partenerilor 

 

fizice române şi alte entităţi constituite conform 
legislaţiei naţionale în vigoare. Liderul de proiect 
(fermier sau nu) trebuie să fie cel puțin PFA, II, 
IF. Alături de acesta, în cadrul unui Acord de 
Cooperare pot face parte și persoane fizice. 
 
Se verifică dacă în cadrul unui ACORD DE  
COOPERARE este cuprins cel puțin un fermier 
sau un grup de producători/o cooperativă care își 
desfășoară activitatea în sectorul 
agricol/pomicol. 
 
Se va verifica concordanţa informaţiilor 
menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate 
în documentul de înregistrare ONRC: numele 
societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de 
înmatriculare.  
 
Se va verifica concordanţa informaţiilor 
menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate 
în documentul de identitate al reprezentantului 
legal. 
 
Pentru Liderul de proiect/Fermier/Intreprindere 
mică sau Microintreprindere se verifică dacă 
Certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului precizează 
codul/codurile CAEN conform activităţii pentru 
care solicită finanţare şi existenţa punctului de 
lucru (dacă este cazul) iar prin interogarea 
serviciului RECOM on-line se verifică starea 
firmei (solicitantului) dacă acesta este în 
funcţiune sau se află în proces de lichidare, 
fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 
reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform 
Legii 85/2014. 
 
Pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată 
în baza Legii nr. 1/ 2005) si Cooperativa agricolă 
(înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, ) cu 
modificările și completările ulterioare, se va 
verifica daca solicitantul are prevazut in Actul 
constitutiv gradul si tipul/forma de cooperativa.  

În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se 
verifică pe site-ul www.madr.ro, în secţiunea 
Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producatori 
recunoscute, dacă acesta are Aviz de 
recunoaştere pentru grupurile de producători 
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emis de MADR si se tipăreşte pagina cu 
rezultatul verificării).   
In cazul în care expertul nu găsește 
informațiile pe site, le va solicita, prin adresă 
oficială către MADR, Directia de specialitate 
(în prezent Direcția generală Politici Agricole 
și Industrie Alimentară), prin intermediul 
AFIR CENTRAL. 
 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat” expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili 
pentru măsura 1/1A, va bifa căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi 
caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. 
Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se 
completează aceste verificări cu analiza doc. 7, 8.1 si 8.2. 

EG2 - Implementează proiectul pilot care trebuie dovedit printr-un document oficial 
care sa certifice ca este rezultatul unei cercetari 

DOCUMENTE PREZENTATE  

Documente de verificat:  

Se va verifica documentul depus pentru 
certificarea rezultatului cerecetarii 

Dacă da, se menționează în această rubrică și se 
continuă evaluarea. 

 
 

EG3 - Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de proiect din care sa rezulte caracterul 
de nouatate pentru produse, procese, tehnologii. 

DOCUMENTE PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat:  

- Planul de proiect 

 

Pentru evaluarea Planului de proiect, expertul va 
ține cont de cerințele Ghidului Solicitantului, 
îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi 
cuprinsă în cadrul Planului de proiect.  

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul consideră că Planul de marketing respectă cerințele menționate, se va bifa 
caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se vor solicita informații suplimentare și dacă 
solicitantul nu transmite informațiile solictate se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat 
neîndeplinit.  
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EG4 - Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din 
unitățile administrativ – teritoriale din teritoriu GAL 

DOCUMENTE PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat:  

Se vor verifica documentele de infiintare, 
Certificat constatator emis de ONRC. 
 

Se va avea în vedere sediul social al beneficiarului 
pentru persoana juridica, PFA, II, IF și UAT în care 
este localizatat majoritar exploatatia pentru 
persoanele fizice.  

 

EG5 - Solicitantul chiar daca este un parteneriat existent, trebuie sa dovedeasca ca 
depune un proiect nou. 

DOCUMENTE PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 

1. Declaraţia pe propria răspundere (F), 
2. Baza de date AFIR, 
3. Planul de proiect 
4. Acordul de Cooperare 

 

Expertul verifică dacă există asumat angajamentul în 
această privință, în cadrul Declaraţiei pe propria 
răspundere (F) pct. 1 și verifică în baza de date AFIR 
dacă există în derulare un proiect identic (conform 
definiției din capitolul Dicționar al Ghidului 
Solicitantului), depus de același parteneriat/lider de 
parteneriat. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constată faptul că proiectul de cooperare propus va fi nou și nu este în curs 
de defășurare sau finalizat, se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa 
“nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit. 

EG6 - Solicitanul are obligatia de a prezenta dovada cofinantarii daca intensitatea va fi 
sub 100% 

DOCUMENTE PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 

1. Declaraţia pe propria răspundere (F) 

Expertul verifică dacă există asumat angajamentul în 
această privință, în cadrul Declaraţiei pe propria 
răspundere 

 

EG7 - Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada 
aferenta (minim 5 ani de la ultima plata) 
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DOCUMENTE PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 
- Hotărârea/Hotărârile Consiliului 

Local/ Hotărârea Adunării Generale 
specifice fiecărei categorii de 
solicitanți (ONG, Persoană fizică 
autorizată/Societate Comercială), 
pentru implementarea proiectului ca 
va asigura mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima 
plată 

Se verifica daca solicitantul se angajează prin 
asumarea in Hotărârea/Hotărârile Consiliului 
Local/ Hotărârea Adunării Generale specifice 
fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Persoană 
fizică autorizată/Societate Comercială), pentru 
implementarea proiectului ca va asigura 
mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, 
de la ultima plată 

 

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV 

Verificarea constă în: 
- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele 
sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și 
cheltuieli pentru derularea proiectelor.  
- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și 
fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate 
acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități. 
 
3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt 
corecte şi/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli 
eligibile? 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 Cererea de finanțare 
 Bugetul indicativ 
 Fundamentarea bugetului pe 
categorii de cheltuieli eligibile, 
corelat cu activitățile și rezultatele 
proiectului  

 Se verifică în Cererea de finanțare activitățile propuse 
prin proiect și resursele alocate acestora. 

 Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea 
informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea 
bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora 
prin proiect. 

 Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile 
pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor 
aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie 
egală cu suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar. 

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în 
categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează 
poziţia în linia prevăzută în acest scop. 
În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a 
informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii 
cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva 
poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face  menţiuni 
la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de 
finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe. 
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b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului 
indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, 
expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, 
bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica 
Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi 
taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenţele. 
Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la 
cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.  
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu 
diferențe. 
Pentru punctele a și b, în cazul în care solicitantul nu este de acord cu corecțiile efectuate și 
aduse la cunoștință prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va bifa 
NU și va oferi explicații în rubrica Observații. 
c)  Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și 
resursele alocate și s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele 
preconizate a se realiza, expertul solicită informații suplimentare. Dacă informațiile 
suplimentare primite nu fundamentează valoarea bugetului, atunci se bifează căsuța NU și 
criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.  
3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu 
cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul? 
Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile 
prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL și preluate în Ghidul solicitantului elaborat de 
GAL. 
Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în 
coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz 
contrar bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, 
aceste cheltuieli devenind neeligibile. 
3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor 
neeligibile/ eligibile? 
Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate 
fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă nu este plătitor de TVA 
(se va verifica bifa din cererea de finanțare). 
Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), 
contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile. 
Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai 
sus. În caz contrar, se bifează ”NU” și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA pe coloana 
cheltuielilor neeligibile.  
În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, 
expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va opera modificările 
în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații.  

 

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR 
4.1. Categoria de servicii/bunuri se regasește în Baza de Date? 
Expertul verifică dacă categoria de servicii/ bunuri din fundamentarea bugetară se regăsește în 
Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. 
Dacă se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, şi ataşează un extras din baza 
de date. 
Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte 
de servicii LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU. 
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4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în  
Baza de Date? 
Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele 
finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de 
evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în 
Baza de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.  
În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, solicitantul va 
consulta baza de date cu prețuri de referință pentru servicii, aferentă Măsurii 19 LEADER, 
disponibilă pe site-ul www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la 
care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii.  
4.3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în limitele admise 
în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu a 
cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau 
serviciu care depășește această valoare ?  
Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat  câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri 
a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care 
nu depășesc această valoare. 
În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de 
informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în 
căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu 
costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, 
asupra modificărilor facute.  
Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date și a căror valori se 
încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL”.  
Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 
rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor cerinte minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În urma analizei 
ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect, iar prețul ofertei incluse în buget se 
regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă 
prețurile. 
4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile? 
Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se 
diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu 
prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile 
propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU. 
 
Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității 
prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare. 
 
5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR 
5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa 
cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală? 
Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a 
proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL.  
În cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, 
activități demonstrative și acțiuni de informare (art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), 
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intensitatea sprijinului poate fi de până la 100%, cu o valoare maximă nerambursabilă de 
200.000 euro/proiect.  
În cazul proiectelor care vizează scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare (art. 
16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 3.000 
euro/exploatație/an. Intensitatea sprijinului pentru activitățile de informare și promovare este 
de maximum 70% din totalul costurilor eligibile. 
În cazul proiectelor care vizează dezvoltarea formelor asociative (art. 15 alin. (1) lit. a) din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013), valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 1500 euro pe beneficiar 
(serviciu de consiliere furnizat).  
În cazul proiectelor care vizează dezvoltarea formelor asociative (art. 15 alin. (1) lit. c) din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013), valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 200000 euro pe o 
perioadă de 3 ani.  
 
a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA. 

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar, 
bifează căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. 
Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4L. 

 

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE 
6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi 
a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții 
artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii.  
Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate, atunci 
expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.  
Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și 
avantaje care să contravină obiectivelor măsurii, atunci expertul bifează în căsuța 
corespunzatoare NU.  
 
7. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 
 
Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
 
 CS1. Principiul relevantei proiectului pentru specificul economiei locale 
 
Se verifică dacă în SF este specificat că beneficiarul va realiza proiectul pentru domeniile 
prioritare ale economiei locale in domeniul agricol. 
 
 CS2. Principiul numarului de beneficiari indirecti care vor prelua rezultatele proiectului si 

le vor implementa dupa activitatea de disemiare 
Se verifică dacă in Planul de afaceri se identifica numarul beneficiarilor indirecti. 
 

 CS3. Principiul produselor de calitate 
Se verifică dacă in PA, SF se propune certificarea produselor prin schemele de calitate 
 
 CS4. Principiul asocierii (GO-uri care vor avea in componenta forme asociative)  
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Se verifica in CF, Acordul de parteneriat daca exista o forma asociativa 
 
 CS5. Principiul conformitatii cu temele de cercetare din Strategia de cercetare 2014-2020-

2030 
Se verifica in CF, Acordul de parteneriat si in SF  daca beneficiarul abordeaza teme de cercetare 
din Strategia de cercetare 2014-2020-2030 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 
cadrul alocării disponibile. 
 
 Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție  
de  
 CS4. Principiul asocierii (GO-uri care vor avea in componenta forme asociative)  
 

 

 


