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______________________________________________________________________________ 
G.E.1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI  

(art. 17,  alin. (1), lit. (a), (b), art. 19, alin. (1), lit. (b), art. 21, alin (1), lit.(e)  
din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

MASURA M3 – 2A/3A/1A/6A “AGRICULTURA COMPETITIVA IN TERITORIUL GAL” 
(verificare realizată de către expertul GAL ) 

 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

......................................................................................  

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E1.2.1L          
        
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

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. …………….....................................................  

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________ 

Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 
 
A-Verificarea Conformității 
B– Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului 
C– Verificarea criteriilor de selecție ale  proiectului 
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A-VERIFICAREA CONFORMITĂȚII – PARTEA  I 

Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul 
prezentei cereri de proiecte? 
DA   NU  
Dacă da de câte ori? 
O dată  De două ori      

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
 DA 
 NU deoarece aceasta a mai fost verificată şi declarată neconformă de două ori,  în prezenta 
cerere de proiecte, în baza fişelor de verificare:  

Nr.   .   .    Din data: . / /  . 

Nr.   .   .    Din data: . / /  . 

 NU deoarece aceasta  a mai fost verificată şi declarată conformă în prezenta cerere de 
proiecte, în baza fişei de verificare: 

Nr.   .   .    Din data: . / /  .      

Solicitantul se află în Registrul debitorilor/Registrul Evidenţe Procese? 
DA   NU  
Dacă DA, şi solicitantul nu şi-a achitat debitul faţă de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere / 

nu a finalizat litigiul, cererea de finantare nu este acceptata pentru verificare pana la  achitarea 

debitului/ finalizarea litigiului cu AFIR, dupa caz. 
Solicitantul se află în evidenţa rezilierilor contractelor FEADR din cauza nerespectării 

clauzelor contractuale, din iniţiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime 
mai mică de un an? 
DA   NU  

Dacă DA, cererea de finanţare nu este acceptată pentru verificare până la achitarea 
debitului/ finalizarea litigiului cu AFIR. 

Solicitantul are un proiect nefinalizat pe măsura M4.1a  si M3-3A/2A/6A/1A pentru 
aceeaşi activitate pentru care solicită finanţarea? 
DA   NU  
Dacă DA, cererea de finanţare nu este acceptată pentru verificare  decât după finalizarea 
precedentului. 
 
 
 

Verificat: Expert 2  GAL  
Nume/Prenume …………………….................................... Semnătura     DATA………........... 
 
Întocmit de: Expert 1  GAL  
Nume/Prenume ………………………………………………………… Semnătura       DATA………………... 
 
Luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal 
Nume/Prenume …………………………………………………………Semnătura                DATA…………….. 
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PARTEA a II-a 
VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE 

realizată de către Expertii  din cadrul GAL  
 
I / Verificarea cererii de finanţare: 

 
Nr. 
crt. 

 
 

Specificaţii 

Verificare Expert 1  Verificare Expert 2 
DA NU Nu este 

cazul 
DA NU Nu 

este 
cazul 

1 Solicitantul a utilizat ultima varianta de pe 
site-ul GAL  a Cererii de Finanţare aferentă  
măsurii M 3/3A/2A/? 

     
 

2 Dosarul Cererii de Finanţare  si  
documentele pe care le conţine sunt 
numerotate, şi ştampilate de către 
solicitant?  

     

 

3 Referinţele din Lista documentelor din 
Cererea de Finanţare corespund cu 
numărul paginii la care se află 
documentele din Dosarul Cererii de 
Finanţare? 

     

 

4. Copia scanată a documentelor ataşate 
cererii de finanţare este prezentată alături 
de forma electronică a cererii de 
finanţare? 

     

 

5. Dosarul original al cererii de finanţare 
corespunde cu copia pe suport hârtie şi 
cea electronică? 

     
 

6 Cererea de Finanţare este completată, 
ştampilată şi semnată de solicitant? 
(inclusiv cod unic RO existent/atribuit) 

     
 

7 Dacă solicitantul a obţinut asistenţă 
financiară nerambursabilă pentru aceleaşi 
tipuri de investiţii, este ataşat Cererii de 
Finanţare Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanţare nerambursabilă 
(obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului) 
întocmit de solicitant ? 

     

 
 
 
 
 

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

     
 

9 Solicitantul a bifat punctele 
corespunzătoare proiectului  din 
Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului, ataşată Cererii de Finanţare? 
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10 Solicitantul a  datat, semnat si stampilat 
Declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului, atasata Cererii de Finantare? 

     
 

11 Solicitantul a completat  coloanele din 
bugetul indicativ? 

     
 

12 Indicatorii de monitorizare, specifici 
măsurii, prevăzuţi în Cererea de Finantare 
sunt completati de catre solicitant? 

     
 

 
II/ Verificarea documentelor anexate 

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea  E a 
cererii de finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru 
că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu 
este cazul” din partea dreapta  tabelului.  

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate 
la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă 
copie cu originalul”.  

TITLU 

Verificare Expert 1  Verificare Expert 2  

DA NU 
Nu 

este 
cazul 

Concordanţă 
copie cu 

originalul 
DA NU 

Nu 
este 
cazul 

Concordanţă 
copie cu 

originalul 

1. Studiu de fezabilitate /documentaţia de 
avizare pentru lucrări de intervenţii, întocmite 
conform legislaţiei în vigoare (HG Nr. 907 /2016 
privind privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii), însoţit/ă de avizul tehnic emis de 
Inspectoratul de Stat în Constructii. 

 

 
 

    

 
 

   

2. Certificat de urbanism/ Autorizaţie de 
construire, valabil/ă la data depunerii cererii de 
finanţare, eliberat/ă în condiţiile legii (Legea nr. 
50/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare), (dupa caz). 

 

 
 

 

 

      

3.1Document  care sa ateste ca solicitantul a 
depus documentatia la ANPM (Decizia etapei de 
evaluare initiala)  
sau 
3.2. Acord de mediu, însoţit de studiu de impact 
(dacă este cazul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Certificatul de înregistrare fiscală 
 
4.1 Actul de înfiinţare şi statutul Asociatiei 
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5. Document de la trezorerie/banca cu datele 
de identificare ale trezoreriei/bancii şi ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 
adresa trezoreriei/bancii, codul IBAN al contului 
în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 

  

 

 

 

  

   

  

6. Documente care dovedesc capacitatea şi 
sursele de cofinanţare ale proiectului.   

        

7. Certificat de atestare fiscală  şi graficul de 
reeşalonare (dacă este cazul) a datoriilor către 
bugetul consolidat al statului. 

        

8. Raport asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 
(va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului), 
pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 
finanţare nerambursabilă începând cu anul 
2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

        

9.  Alte documente justificative (se vor specifica 
de către beneficiar, după caz) 
1 ………………………………………………………………………. 
2 ………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ Concluzia verificării conformităţii 
Cererea de Finanţare  este: 

Expert 1 GAL Expert 2 GAL 

CONFORMĂ   

NECONFORMĂ   

 
Observaţii................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
Verificat,  
Expert 2  GAL  
Nume şi prenume............................................................................................. 
Semnătura................................................... DATA...../....../................ 
 
Întocmit,  
Expert 1  GAL  
Nume şi prenume............................................................................................. 
Semnătura ............................................. DATA....../....../.................... 
 
Am luat la cunoştinţă 
Numele reprezentantului legal ………………............................................ 
Semnătura ………………...........                 DATA……./…./....................... 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI: 

A. Verificarea eligibilitătii solicitantului: Verificare 
efectuată 
DA NU NU 

ESTE 
CAZUL 

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

   

2 Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în aceeaşi sesiune 
continuă, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în 
termen dovada cofinanțării solicitată prin Notificarea privind selectarea 
cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare? 

   

3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe 
proprie raspundere F, aplicabile proiectului? 

   

4 Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 
141, 112, 411-141, 411-112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect 
depus pe submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua 
tranşă de plată?  
(doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 
17, alin (1), lit. a și b) 

   

5 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în 
vigoare 
(doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 
17, alin (1), lit. b) și art. 19, alin (1), lit. b) 

   

6. Solicitantul indeplineste conditia sa nu se află în procedură de 
executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, 
dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea 
suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege ?  
(doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 
17, alin (1), lit. b) (schema GBER) 

   

7. La data depunerii cererii de finanţare solicitantul indeplineste conditia 
sa nu  înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau 
debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a 
contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru 
asigurările sociale de sănătate. 
(doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 
17, alin (1), lit. b) (schema GBER) 

   

8. Intreprinderea face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat 

în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor 

de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi 

incompatibil cu piaţa comună ?. 

sau  

in cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de 
recuperare aferenta? 
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(doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 
17, alin (1), lit. b) (schema GBER) 

9.1 Solicitantul  a închis aceeași activitate sau o activitate similară în 
Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea 
cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții  
sau 
9.2.Solicitantul, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri 

concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după 

finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona in 

cauza.?  

(doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 

17, alin (1), lit. b) (schema GBER) 

   

  

B.Verificarea conditiilor de eligibilitate  Verificare 
efectuată 

 

DA
  

NU Nu 
este 
cazul 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili    

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile 
prevăzute prin fișa măsurii din SDL 

   

EG3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat 
asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, 
în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 
2014-2020.  
Nu se aplică pentru proiectele cu obiective care se încadrează în 
prevederile art. 19, alin. (1), lit. (b) 

 
 

 
 

 

EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 
documentatiei tehnico-economice 

 
 

 
 

 

EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției    

EG6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății 
publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; 

   

Secțiuni specifice: 

(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. a) 

EG7 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 
economică de minim 8.000 SO* (valoarea producţiei standard); 

   

EG8 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției 
agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată 
într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de 
la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) Nr. 1305/2013) 

   

EG9 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de 
legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care 
aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform 
art. 17, alin.6 din Reg.(UE) Nr. 1305/2013)   
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EG10 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de 
energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile 
art. 13 (d) din Reg. (UE) Nr. 807/2014, prin demonstrarea utilizării unui 
procent minim de energie termică de 10%, 

   

EG 11 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi 
produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar 
produs Anexa I la Tratat 

   

(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) 

EG12 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole 
incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene în scopul obținerii de produse Anexa I 

   

(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) (schema GBER) 

EG13 Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investitii în sectoarele de 
activitate economica precizate în fișa măsurii din SDL, în scopul procesarii  
produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul 
obținerii de produse non-Anexa I 

   

EG14 Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza că sunt indeplinite 
conditiile privind efectul stimulativ  

   

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

EG15 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de 
plată; 

   

EG16  Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța 
investiției pe o  perioadă de minim 3 ani (5 ani pentru proiectele care 
prevad Constructii+Montaj); 

   

EG17  Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;    

EG18  Investiția să se realizeze în teritoriul GAL;    

Atenție!  
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a 
viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții 
similare, în vigoare la momentul realizării verificării. 

C. Verificarea bugetului indicativ: 
 

Verificare efectuată: 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea 
de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul 
general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ? 
Da cu diferenţe* 
 * Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă 
de bugetul prezentat de  solicitant în cererea de finanţare 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  
Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România 
este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la 
adresa : http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina 
conţinând cursul BCE din data întocmirii  Studiului de fezabilitate): 

   

http://www.ecb.int/index.html
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3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor eligibile din 
proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii 
din SDL în care se încadrează proiectul și cap. 8.1 din PNDR? 

   

3.4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare 
pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în 
cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi 
management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi 
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în 
legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu 
depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% 
pentru acele proiecte care nu includ construcţii? 

   

3.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul 
indicativ se încadrează, în cazul SF-ului întocmit pe HG907/2016, 
în procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la 
cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8  şi 4A din devizul general, 
conform legislaţiei în vigoare, sau, în cazul SF-ului întocmit pe HG 
28/2008  în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor 
prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4A din devizul general, 
conform legislaţiei în vigoare ? 

   

3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total 
eligibilă? 

 
 

 
 

 

3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana 
cheltuielilor eligibile? 

   

Subpuncte specifice proiectelor aferent art. 17, alin. (1), lit. b (schema GBER): 

3.8. Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile 
numai până la un plafon de 20 % din costurile totale eligibile ale 
investiției inițiale? 

   

3.9. Cheltuielile de marketing respecta plafonul max pe proiect si 
sunt de natura celor mentionate in procedura ? 

 
 

 
 

 

3.10 Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare ( 
euro) precizata in cererea de finantare in A5 in urma verificarii de 
expert a cheltuielilor eligibile din buget, ramane majoritara**in 
judetul mentionat in CF? 

   

3.11. In denumirea Devizelor pe obiecte este identificata zona de 
dezvoltare regionala (judet) aferenta amplasarii obiectului de 
investitie iar in SF sunt identificate  tabelar fizic si valoric 
utilajele/echipamentele si dotarile aferente fiecarui deviz pe 
obiect? 

   

3.12 In cazul investitiei combinate “extinderea capacitatii”  
si“diversificarea productiei ” din denumirea devizelor pe obiect se 
pot identifica valoric cele 2 tipuri de investitii iar in SF sunt 
prezentate tabelar fizic si valoric utilajele si  dotarile aferente 
fiecarui tip de investitie? 
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D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor: 
 

Verificare efectuată: 

DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date cu prețuri 
de Referință? 

 
 

 
 

 
 

4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele 
tipărite din baza de date cu prețuri de Referință?  

 
 

 
 

 
 

4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru 
bunuri se încadrează în maximul prevăzut în  Baza de Date cu 
prețuri de Referință? 

 
 

 
 

 
 

4.4 Dacă la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat două  oferte 
pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o 
ofertă pentru bunuri a caror valoare  este mai mica  sau egală cu  
15 000 Euro? 

 
 

 
 

 
 

4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror 
valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru servicii a 
căror valoare  este mai mica  sau egală cu 15 000 Euro? 

   

4.6. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia 
proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?  

 
 

 
 

 
 

 

E. Verificarea Planului Financiar: Verificare efectuată: 

DA NU NU ESTE CAZUL 

5.1 Planul financiar este corect completat şi 
respectă gradul de intervenţie publică stabilit de 
GAL prin fișa măsurii din SDL?  

   

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al 
sprijinului public nerambursabil? 

   

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un 
cuantum de până la 50% din ajutorul public 
nerambursabil? 

   

5.4 Investitia initiala propusa indeplineste 
cumulativ conditiile proiectului unic de 
investitii?  
(se verifică doar pentru proiectele aferente 
schemei GBER) 
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3. Buget indicativ (Euro)  
S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI 
din data de:____/_____/__________ 
Euro 
Buget Indicativ al Proiectului                   

(Valori fără TVA ) Cheltuieli conform 
Cererii de finanţare 

                            Verificare GAL 

Denumirea capitolelor 
de cheltuieli 

Cheltuieli conform 
SF/DALI 

Diferenţe faţă de 
Cererea de finanţare 

  E       N E N E N 

         1 2       3 2 3 2 3 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru 
obţinerea şi amenajarea 
terenului - total, din care:  

      

Capitolul 1 Cheltuieli pentru 
obtinerea şi amenajarea 
terenului - total, din care: 

      

1.1 Obţinerea terenului       

1.2 Amenajarea terenului       

1.3 Amenajari pentru 
protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 

      

1.4 Cheltuieli pentru 
relocarea/protecţia utilităţilor 

      

Capitolul 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 

      

Capitolul 3 Cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică 
- total, din care: 

      

3.1 Studii       

3.1.1. Studii de teren       

3.1.2. Raport privind impactul 
asupra mediului 

      

3.1.3. Alte studii specifice       

3.2 Documentaţii-suport şi 
cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii 

      

3.3 Expertizare tehnică       

3.4 Certificarea performanţei 
energetice şi auditul energetic 
al clădirilor 

      

3.5 Proiectare       

3.5.1. Temă de proiectare       

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 

      

3.5.4. Documentaţiile tehnice 
necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acorduri/autorizaţiilor 

      



ASOCIAȚIA “CONSORȚIUL PENTRU DEZVOLTAREA 
MICROREGIUNII VALEA CÎLNĂULUI – BUZĂU” 

Cod fiscal: 24688269   
Județul Buzău, Comuna Zărnești 

Tel: 0765348653  ●  e-mail: galvcbz@ymail.com 
Web: www.galvaleacilnaului.ro 

 
  

  

3.5.5. Verificarea tehnică de 
calitate a proiectului tehnic şi 
a detaliilor de execuţie 

      

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii 
de execuţie 

      

3.6 Organizarea procedurilor 
de achiziţie       

3.7 Consultanţă       

3.7.1. Managementul de 
proiect pentru obiectivul de 
investiţii 

      

3.7.2. Audit financiar       

3.8 Asistenţă tehnică       

3.8.1. Asistenţă tehnică din 
partea proiectantului 

      

3.8.1.1. pe perioada de 
execuţie a lucrărilor       

3.8.1.2. pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse 
în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat 
în Construcţii 

      

3.8.2. Dirigenţie de şantier       

Verificare încadrare cheltuieli 
capitolul 3 

   
   

Capitolul 4 Cheltuieli pentru 
investiţia de bază - total, din 
care:       

4.1 Construcţii şi instalaţii       

4.2 Montaj utilaje, 
echipamente tehnologice şi 
funcţionale       
4.3 Utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj       
4.4 Utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale care 
nu necesită montaj şi 
echipamente de transport       
4.5. Dotări       
4.6.Active necorporale       
 
Capitolul 5 Alte cheltuieli - 
total, din care:       
5.1 Organizare de şantier       
5.1.1 Lucrări de construcţii şi 
instalaţii aferente organizării 
de şantier       
5.1.2 Cheltuieli conexe 
orgănizării şantierului       
5.2 Comisioane, cote, taxe, 
costul creditului       
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5.2.1. Comisioanele şi 

dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare       

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 

controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii       

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 

controlul statului în 

amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea 

lucrărilor de construcţii       

5.2.4. Cota aferentă Casei 

Sociale a Constructorilor - CSC       

5.2.5. Taxe pentru acorduri, 

avize conforme şi autorizaţia 

de construire/desfiinţare       

5.3 Cheltuieli diverse şi 

neprevăzute       

5.4 Cheltuieli pentru informare 

şi publicitate       

Capitolul 6 Cheltuieli pentru 

darea în exploatare - total, 

din care:       

6.1 Pregătirea personalului de 

exploatare       

6.2 Probe tehnologice şi teste       

TOTAL  GENERAL       

Verificare actualizare   actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă 

ACTUALIZARE Cheltuieli 

Eligibile (max 5%)      

TOTAL GENERAL CU 

ACTUALIZARE      

Valoare TVA      

TOTAL GENERAL inclusiv TVA       

VALOARE TOTALĂ       

VALOARE ELIGIBILĂ       

VALOARE NEELIGIBILĂ       
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Plan Financiar Totalizator Măsura M3/3A 

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli    

neeligibile 

Total proiect 

0          1      2     3 

       Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans   Suma avans mai 

mica  de 50% din 

ajutorul public 

 

Formule de calcul:                                               Restricţii 
Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= X % x R.3, col.1 
R.4  = R.1 + R.2 + R.3                                                

       R.2 
= R.2.1 + R.2.2           
Procent avans = 
Avans solicitat 
/ Ajutor public 
nerambursabil 
*100 

                                             X% = procent contribuţie publică 
 

Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de 
fezabilitate (întocmit în Euro) 
1 Euro = ………..................LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru 
România este cea publicată de Banca Central Europeană pe 
 Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de 
fezabilitate) 
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F.1. Verificarea condiţiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a și b 
Secțiunea A – Indicatori de avertizare: 
Nr 
crt 

Obiectul verificarii: 
Verificare: 

Da Nu 
Documentar Pe teren 

1 

Reprezentanții legali/ asociații/ 
actionarii administratorii/ 
solicitantului sunt asociați/ 
administratori/ acționari ai altor 
societăți care au același tip de 
activitate* cu cel al proiectului 
analizat? 

Verificare în RECOM și în 
Aplicația Interoperabilitate a 
Consiliului Concurenței  

Nu este 
cazul 

  

2 

Există utilități, spații de producție/ 
procesare/ depozitare, aferente 
proiectului analizat, folosite în comun 
cu alte entităţi juridice? 

Studiul de Fezabilitate, 
documentele care atestă 
dreptul de 
proprietate/folosință atasate 
cererii de finantare 

Verificare și 
la locul 

investiției 
  

3 

Există legături între vânzătorul/ 
arendatorul/ locatorul clădirii/ 
terenului destinat realizării proiectului 
sau al terenurilor/ efectivelor de 
animale/ infrastructurii de producție 
luate în considerare pentru calcularea 
SO-ului și  solicitant? 

Acte de proprietate/ folosință 
clădiri/ terenuri/ infrastructură 
de producție 

Nu este 
cazul 

  

4 

Activitatea propusă prin proiect este 
dependentă de activitatea unui terț 
(persoana juridică) și/ sau crează 
avantaje unui terț (persoană juridică) 
? 

Studiu de Fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ/ 
documente din Dosarul cererii 
de finanțare 

Verificare și 
la locul 

investiției 
  

*„acelasi tip de activitate” reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități 
economice desfășoară activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și 
realizează produse/ servicii/ lucrari similare 
Observații :  
.......................................................................................................................................................... 
Secțiunea B – Încadrarea într-o situație de creare de condiții artificiale. (se completează în 
cazul în care există minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A” sau în situația în care 
expertul evaluator descoperă indicii care conduc la suspiciunea existenței de condiții artificiale, 
altele decât cele enumerate în secțiunea A și pe care le detaliază la rubrica observații). 

Nr 
crt 

Premisă de  creare Condiții 
artificiale 

Criteriu/ avantaj  vizat de crearea 
condiției artificiale 

Da Nu 

 
1 

Crearea unei entități juridice 
noi (solicitant de fonduri) de 
catre asociati/ actionari 
majoritari, administrator/i, ai 
altor entități economice cu 
acelasi tip de activitate ca cel 
propus a fi  finanțabil prin 
proiect.  

Criteriu de eligibilitate: 
Verificarea criteriilor de eligibilitate ale 
proiectului 
-Solicitantul nu se încadreaza în categoria 
solicitanților eligibili pentru finanțare. 
- Solicitantul este înregistrat în Registrul 
debitorilor AFIR (pâna la contractare 
acesta trebuie să achite debitul catre 
AFIR). 
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Observații: :  
.......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
F.2. Verificarea condiţiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b 

6. Verificarea condiţiilor artificiale Verificare efectuată 

DA NU 

        Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la 
verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale? 

 

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe 
proiecte? 

  

2. Mai mulți solicitanti/beneficiari independenți din punct de 
vedere legal au aceeași adresă si/sau beneficiază de infrastructura 
comună (același amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.); 

  

3. Acționariat comun care conduce catre aceeasi entitate 
economică cu sau fara personalitate juridică; 

  

4. Posibile legaturi intre solicitanti si/sau beneficiari FEADR in 
baza legaturilor intre - entitati economice cu sau fara personalitate 
juridica, prin intermediul actionarilor, asociatilor sau reprezentantilor 
legali (de ex: acelaşi reprezentant legal/asociat/actionar se regăseşte 
la două sau mai multe proiecte) 

  

5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul 
investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect 
finantat FEADR 

  

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între 
solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat 
terenul/clădirea? 

  

7. Solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni 
cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux 
tehnologic. 

  

8. Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri 
cu furnizori/clienti prin actionariat s.a. ) 

  

            Verificare documente: 
Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC 
Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței  
Baza de date proiecte FEADR 
Declaratii partea F a Cererii de finantare  
Registrul Cererilor de Finantare 
Studiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de 
Finantare 

  

 
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
 DA                       NU 
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G. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL: 
Verificare conform Fisei Criteriilor de Selectie G.E. 3.2. 
Proiectul este neselectat, din motivul scăderii punctajului acordat sub punctajul ultimului 
proiect selectat de GAL conform Raportului de selecție atașat la cererea de finanțare? 

DA     NU  

VERIFICAREA PE TEREN  
 

Verificare efectuată: 

DA NU  

Verificare la GAL   

 
DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL ȘI SELECTAT 

 ELIGIBIL ȘI NESELECTAT 

 NEELIGIBIL 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite și punctajul total 

rezultat este cel puţin egal cu al ultimului proiect selectat din sesiunea aferentă proiectului 
verificat, conform Raportului de selecție al GAL atașat la Cererea de finanțare, proiectul este 
eligibil și selectat. 

În cazul proiectelor neeligibile/ neselectate se va completa rubrica Observaţii cu toate 
motivele de neeligibilitate/ de neîndeplinire a criteriilor de selecție ale  proiectului. 

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei 
bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică 
acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă 
peste bifa expertului. 

Observatii: 
Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate/ selecție care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii/ 
neîndeplinirii, dacă este cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 
- motivul neeligibilităţii/ neîndeplinirii criteriilor de selecție din punct de vedere al verificării pe 
teren, dacă este cazul. 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................

  Întocmit de: Expert 1 GAL 
  Nume/Prenume 
……………………...............................................  
  Semnătura   
  DATA………............................ 
 
Verificat de: Expert 2  GAL 
  
Nume/Prenume 
……………………..............................................  
 Semnătura   
 DATA………............................. 
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