
ASOCIAȚIA “CONSORȚIUL PENTRU DEZVOLTAREA
MICROREGIUNII VALEA CÎLNĂULUI – BUZĂU”

Cod fiscal: 24688269  
 Județul Buzău, Comuna Zărnești

Tel: 0238.585.167  ●  e-mail: galvcbz@ymail.com
Web: www.galvaleacilnaului.ro

E 1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI
Măsura M5/3A Cooperarea / promovarea si dezvoltarea  structurilor asociative

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant şi aplicație
(verificare realizată de către expertul GAL )

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):

_____________________________________________________

Denumirea solicitantului:  
………………………………..................................................................................................................

Codul unic de înregistrare:  
………………………………...................................................................................................................

Titlul proiectului:  
…………………………………………………………………………………....................................................................................
.....................................................................................................................

Adresa sediului 
social .....................................................................................................................................................
………………………………………………………….........................................................................................

Statutul juridic………………………………………………………………………………….......................................

Datele personale ale reprezentantului legal

Numele:……………………………………………………………………...............................................................

Prenumele:…………...……………………………………………………............................................................

CNP: ……...............................................................................................................................................

Funcţia reprezentantului 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 125a  pentru aceeaşi activitate pentru care solicită
finanţarea?
DA NU 
Dacă  DA,  cererea  de  finanţare  nu  este  acceptată  pentru  verificare   decât  după  finalizarea
precedentului.
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Aprobat de: MANAGER GAL 
Nume/Prenume ……………………............................ Semnătura şi ştampila                     
DATA………..........

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 2 Verificare Expert 1 
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 5/3A?

   

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 Solicitantul a bifat partea C din Cererea de
Finanţare  prin  care  declară  dacă  a  mai
obţinut  finanţări  nerambursabile  pentru
acelaşi tip de investiţie?

   

8 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)
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întocmit de solicitant ?

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

   

10 Solicitantul  a  bifat  punctele
corespunzătoare  proiectului   din
Declaraţia  pe  propria  răspundere  a
solicitantului, ataşată Cererii de Finanţare?

   

11 Solicitantul  a   datat,  semnat  si  stampilat
Declaratia  pe  propria  raspundere  a
solicitantului, atasata Cererii de Finantare?

   

12 Solicitantul  a  completat   coloanele  din
bugetul indicativ?

   

13 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 2 Verificare Expert 1 

DA NU
Nu

este
cazul

Concordanţă
copie cu

originalul
DA NU

Nu
este
cazul

Concordanţă
copie cu

originalul
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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.
1.1. Plan de marketing









 















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).

       

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      

5.1  Actul  de  înfiinţare  şi  statutul
Asociatiei/Cooperativei Agricole

       

8. Document  de  la  trezorerie  cu  datele  de
identificare  ale  trezoreriei  şi  ale  contului
aferent  proiect  FEADR  (denumirea,  adresa
trezoreriei,  codul  IBAN al  contului  în  care  se
derulează operaţiunile cu AFIR).

       

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

       

10. Certificat de atestare fiscală  şi graficul de
reeşalonare (dacă este cazul) a datoriilor către
bugetul consolidat al statului.
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11. 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.

       

12.   Alte  documente  justificative  (se  vor
specifica de către beneficiar, după caz)
1 ……………………………………………..
2 …………………………………………….
3………………………………………………
4……………………………………………………..
5……………………………………………………..

       

III/ Concluzia verificării conformităţii
Cererea de Finanţare  este:

Expert 2 GAL Expert 1 GAL

CONFORMĂ ⎕ ⎕

NECONFORMĂ ⎕ ⎕

Observaţii...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Aprobat,
MANAGER GAL 
Nume şi prenume...............................................................................
Semnătura şi ştampila................................. DATA...../....  ./2017

Verificat, 
Expert 2  GAL 
Nume şi prenume.............................................................................................
Semnătura................................................... DATA...../....  ./2017

Întocmit, 
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Expert 1  GAL 
Nume şi prenume.............................................................................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../2017
Am luat la cunoştinţă
Numele reprezentantului legal ………………............................................
Semnătura ………………...........                DATA……./…./2017

http://www.galvaleacilnaului.ro/


ASOCIAȚIA “CONSORȚIUL PENTRU DEZVOLTAREA
MICROREGIUNII VALEA CÎLNĂULUI – BUZĂU”

Cod fiscal: 24688269  
 Județul Buzău, Comuna Zărnești

Tel: 0238.585.167  ●  e-mail: galvcbz@ymail.com
Web: www.galvaleacilnaului.ro

B.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Verificarea eligibilitătii solicitantului Verificare efectuată
DA NU

1a) CF se află în sistem (a mai depus aceeaşi cerere de finanţare în cadrul
aceleasi sesiuni anuale)?

 

2a)  Solicitantul  este  înregistrat  în  Registrul  debitorilor  AFIR,  atât pentru
Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  

3a)  Solicitantul  este  înregistrat în Registrul  Evidenţe Procese, şi  se află în
situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de
judecată în litigiul dedus judecății?

 

4a)  Solicitantul  are un contract de finanțare încetat din proprie inițiativă,
pentru o perioadă mai mică de 1 an de la data rezilierii?  

5a)  Solicitantul are un contract de finanțare încetat pentru nerespectarea
obligațiilor contractuale din initiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii?  

6a)  Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare dar nu a încheiat
contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen documentele solicitate prin
Notificarea privind finanţarea, şi nu a trecut mai mult de un an de zile de la data
Notificării  beneficiarului  privind  selectarea  Cererii  de  Finanțare și  depunerea
prezentei cereri de finanţare?

 

7a) Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?  
8a) Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?  
9a) Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea

(F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere?  

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate Verificare efectuată
DA NU Nu 

este 
cazul

EG1    Investiția  trebuie  să se  încadreze în  cel  puțin unul  din
tipurile de sprijin  prevăzute prin sub-măsură.

 Înființare, extindere și modernizare a infrastructurii fermei;
 Dotare  utilaje  agricole  pentru  dezvoltarea/modernizarea

fermei
 Promovare 

















    

Doc. verificat 
- Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
- Certificat de Urbanism
- plan de marketing

http://www.galvaleacilnaului.ro/


ASOCIAȚIA “CONSORȚIUL PENTRU DEZVOLTAREA
MICROREGIUNII VALEA CÎLNĂULUI – BUZĂU”

Cod fiscal: 24688269  
 Județul Buzău, Comuna Zărnești

Tel: 0238.585.167  ●  e-mail: galvcbz@ymail.com
Web: www.galvaleacilnaului.ro

EG2  Solicitantul  trebuie  să  se  încadreze  în  categoria
beneficiarilor eligibili. 

⎕


⎕


Doc. verificat
 6.1  Certificatul de înregistrare fiscală
 6.2. Încheiere judecatoreasca, rămasă definitiva şi
6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul 
-Declaratia F a cererii de finanţare
-Listele disponibile la AFIR privind solicitanții / beneficiarii înregistrați cu debite, litigii, alte nereguli 
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







      

Doc. verificat
- (4.1 Clasarea notificării sau Decizia etapei de evaluare iniţială)/4.2 Decizia etapei de încadrare/ 4.3.

Acord de mediu, însoţit de studiu de impact (dacă este cazul)
EG4  Solicitantul  se  angajează  să  asigure  funcționarea  la

parametrii  proiectați  și  întreținerea  investiţiei,  pe  o  perioadă  de
minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată.







Doc. verificat 
• angajamentul de a asigura functionarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o

perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
• suprafeţele deservite de investiţie;

EG5  Solicitanții   trebuie   să   facă   dovada
proprietății/administrării terenului  pe  care  se realizează investiția. 






Doc. Verificat
- Acte privind terenul agricol: 
- Acte proprietate;
- Contract: concesiune; superficie; arenda.  
EG6  Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent(cale

de acces la ferma)






Doc. verificat
- Studiul de Fezabilitate 
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Buget Indicativ (EURO) pentru INVESTIŢII SPECIFICE cu intensitatea de 100%
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
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3. Buget indicativ (Euro) 
S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI
din data de:____/_____/__________
Euro

S

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli
eligibile

Cheltuieli
neeligibile Total

1 2 3 4
Capitolul 1 Studii/planuri
1.1 Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, 
inclusiv analize de
piață, conceptul de marketingCapitolul 2 Costurile de funcţionare a cooperării
2.1 Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și 
partenerilor (diurna),
legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale2.2 Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea 
asigurării costurilor de secretariat, etc.)
2.3 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor 
parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari 
necesare desfasurarii cooperariiCapitolul 3 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul 
proiectului,
3.1 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, 
promovare
platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, 
chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare 3.2 Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace 
transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare 
desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
3.3 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente
activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte 
persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului 

3.4 Alte cheltuieli ce nu pot fi incluse în categoriile de mai sus

T
OVerificare actualizare actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA

TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI EURO

VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ

Plan Financiar
                                                                                                                                             Cheltuieli eligibile          Cheltuieli

                                                                                                                   EURO                neeligibile EURO              Total

Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)

Cofinantare privata, din care:
-
-

TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

BUGET INDICATIV TOTALIZATOR

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
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Plan Financiar Totalizator Măsura M5/3A
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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3. 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/  Documentația  de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții?

Da cu diferenţe*
 *  Se  completează  în  cazul  în  care  expertul

constată  diferenţe  faţă  de  bugetul  prezentat  de
solicitant  în  cererea  de  finanţare  față  de  bugetule
anexate proiectelor.







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/ Documentația  de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții):

 

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu
specificațiile sub-măsurii?  

3.4. Costurile  reprezentând  plata  arhitecţilor,
inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de
fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru
pregătirea  şi/sau  implementarea  proiectului,  direct
legate  de  măsură,  nu  depăşesc  10%  din  costul  total
eligibil al proiectului ?

Da cu diferente *







3.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3)
din Bugetul indicativ nu sunt eligibile prin FEADR.

Da cu diferente *

    

      



3.6.   TVA-ul  este  corect  încadrat  în  coloana
cheltuielilor neeligibile/eligibile?

 Da cu diferenţe*







4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor Verificare efectuată

Da NU NU ESTE
CAZUL

4.1. Preţurile utilizate la întocmirea devizelor se
încadrează în prevederile HG 363/2010 cu completările
şi modificările ulterioare?

 

4.2  Pentru  lucrări,  există  în  SF/DALI  declaraţia
proiectantului  semnată  şi  ştampilată  privind  sursa  de
preţuri? 
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5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată
DA NU NU ESTE

CAZUL
5.1 Planul  financiar  este  corect  completat  şi

respectă gradul de intervenţie  pentru investiţie de max.
90 % şi nu va depăşi:

 200.000 Euro/proiect 

 

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al
sprijinului  public  nerambursabil  şi  respectă  valoarea
maximă eligibilă aşa cum este prevăzută la punctul 5.1?

 

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

DA cu diferente *





 

Verificare GAL:
5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică? 
Expertul verifică dacă gradul de intervenție este de max. 90 % pentru investiţiile din

cadrul proiectului şi nu va depăşi:
 200.000 Euro/proiect; 

5.2 Proiectul  se  încadrează  în  plafonul  maxim al  sprijinului  public  nerambursabil  și
respectă    valoarea maximă eligibilă aşa cum este prevăzută la punctul 5.1 ?

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1,
dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii şi sunt
în conformitate cu condițiile precizate.

Dacă  valoarea eligibilă  a  proiectului  se  încadrează  în  plafonul  maxim al  sprijinului
public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzatoare DA.

Dacă  valoarea  eligibilă  a  proiectului  depășeste  plafonul  maxim  al  sprijinului  public
nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia
prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

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

Expertul  verifică dacă avansul  cerut de către solicitant  reprezintă cel  mult  50% din
ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează
caseta DA, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4. 

Prin transmiterea formularului E3.4 de către solicitant cu bugetul  corectat,  expertul
înscrie valoarea în Planul financiar  și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia
prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

 În cazul în care solicitantul nu transmite formularul E3.4 cu bugetul corectat, expertul
bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

În cazul în care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta Nu
este cazul.
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Plan Financiar Totalizator Măsura M5/3A
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

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

6.Verificarea încadrării proiectului în sectoarele
prioritare şi Domeniile de Intervenţie

Verificare efectuată la
GAL

DA NU Nu este
cazul

DI  3A  Îmbunătățirea  competitivității  producătorilor  primari
printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar
prin  intermediul  schemelor  de  calitate,  creșterea  valorii
adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale,
a  circuitelorscurte  de  aprovizionare,  al  grupurilor  și
organizațiilor  de  producători  și  al  organizațiilor
interprofesionale.

  

            6. Verificarea încadrării proiectului în Domeniile de Intervenţie
Expertul  va  verifica  încadrarea proiectului în  Domeniul  de  Intervenţie  specific

componentei din cadrul măsurii.
Dacă se va bifa NU la domeniul de intervenție specific componentei din cadrul măsurii,

proiectul este neeligibil.
            Verificarea Domeniilor Interventie :
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Tipurile de investiţii care se încadrează în DI 3A principal 
Expertul va bifa în funcţie de Domeniul DI principal precum   aferent Domeniului principal de

intervenţie .

7. Verificarea  indicatorilor de monitorizare
1. Tipul de 

zonă
Zonă normală ⎕

2. Suprafata (Ha) – deservita prin proiect

3.  Tipul  de
investiţie

a.  Construcți,  extindere/  modernizare/dotare
(spatii depozitare)

⎕

b. Promovare entitate juridica ⎕

        4.Contribuie
la Prioritatea 1

M01  -  Transfer  de  cunoştinţe  şi  acţiuni  de
informare 

⎕

M02 - Servicii de consiliere ⎕
M16 - Cooperare ⎕

            7. Verificarea Indicatorilor de Monitorizare
Se verifică  dacă  indicatorii  din  cererea de finanţare  sunt  corecţi,  în  caz  contrar  se

completează tabelul cu informaţia corectă. 

DECIZIA  REFERITOARE  LA  ELIGIBILITATEA
PROIECTULUI,  INCLUSIV  LA  VERIFICAREA  PE
TEREN 

           Verificare efectuată la GAL

         DA NU 

Verificare la GAL  

Observatii: 
Se detaliază   pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul

neeligibilităţii,  dacă  este  cazul,   motivul  reducerii  valorii  eligibile,  a  valorii  publice  sau  a
intensităţii sprijinului, dacă este cazul, motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării
pe teren);

- dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.
............................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................
 Dacă  toate  criteriile  de  eligibilitate  aplicate  proiectului  au  fost  îndeplinite,  proiectul  este
eligibil.  În  cazul  proiectelor  neeligibile  se  va  completa  rubrica  Observaţii  cu  motivele  de
neeligibilitate ale  proiectului.

           C. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI
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Se face in baza Formularului – G.E.3.2. Fisa Criteriilor de Selectie a Proiectelor
Atenție!
Evaluarea criteriilor de selectie şi de departajare se face numai în baza documentelor

depuse odată cu Cererea de finanțare
           Punctajul total este de max 100 p. 
            Punctajul minim pentru această masură este de 5 puncte. 

Observaţii.......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

            Concluzia finala asupra verificării 

             Cererea de Finanţare Nr....................................................................................este:
                  

              SELECTATA
          

              NESELECTATA PENTRU FINANTARE

Aprobat: Manager GAL 
Nume/Prenume ……………………........................................
Semnătura şi ştampila ..............................  
Data………..................................................

Verificat de: Expert 2 GAL 
Nume/Prenume ……………………......................................
Semnătura...................................................               
Data………....................................................

Întocmit de: Expert 1 GAL 
Nume/Prenume ……………………......................................
Semnătura...................................................               
Data………....................................................
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