
 

  E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI 

Măsura M5/6A - Investiții în active fizice non-agricole 

                      
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 
 

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare? 
DA  sau NU  

 

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

DA  sau NU  
 

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

DA  sau NU  
 

4. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică? 
DA  sau NU  

 

5. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant? 
DA  sau NU  

 

6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii? 
DA  sau NU  

 

7. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului ? 

DA  sau NU  
 
 



 

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 
 

DOCUMENT  

Existenta 
documentului 

C
o
n
c
o
rd

a
n
ţă

 

c
o
p
ie

 /
 

o
ri

g
in

a
l 

DA NU 

N
u
 e

st
e
 

c
a
z
u
l 

DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atat pentru proiectele care prevad 
constructii-montaj cat si pentru proiectele fara constructii-montaj) 
(Anexa 2 din Ghidul solicitantului). 
DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei 
existente (in cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea 
construcţiilor existente/achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă 
regimul de exploatare a construcţiei existente) 
DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul 
proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor 
existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente). (numai în cazul construcțiilor 
nefinalizate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit 
şi 
pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară,în care 
rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 
pierdere -formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari 
înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele 
două situaţii financiare). Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul 
depunerii cererii de finantare. 
sau 
Doc 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul 
precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 
Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la formular in care 
rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obtinut 
in anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) 
sau 
DOC. 2.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate 
anterior depunerii proiectului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente 
realizarii investiției : 
DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de 
construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va 
prezenta înscrisul care  să certifice, după caz: 
a) Dreptul de proprietate privată 
b) Dreptul de concesiune 
c) Dreptul de superficie; 
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate 
de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional 
sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de 
proprietate, precum: 
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de 
vânzarecumpărare, donație, schimb, etc; 
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala 
judiciară sau tranzacția;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu 
putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii 
imobiliare, etc. 
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. 
Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare 
asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de 
a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 
 
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit 
de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea 
concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul 
contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o 
adresă emisă de concedent care să specifice: 
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată 
există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces; 
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în 
graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă 
concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte 
clauze. 
Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare 
asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de 
a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 
Documentele de mai sus vor fi însoțite de: 
 
Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în 
evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară 
pentru  informare din care să rezulte inscrierea imobilului în cartea 
funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în 
termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile 
înaintea depunerii proiectului). 
DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de 
masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita 
lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor 
existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor 
prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după 
caz: 
a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune, 
c) dreptul de superficie, 
d) dreptul de uzufruct; 
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 
f) împrumutul de folosință (comodat) 
g) dreptul de închiriere/locațiune 
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de 
locațiune/închiriere, contract de comodat. 
“Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una 
dintre cele 2 conditii (situatii) de mai jos: 
A. vor fi însoțite de: 
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în 
evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară 
pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea 
funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în 
termen de valabilitate la 
data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

proiectului) 
SAU 
B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau 
emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre 
judecătorească. 
În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber 
de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul 
creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a 
creditului. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi 
menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de 
membru al gospodăriei agricole. 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de 
proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, 
membru IF). 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza 
actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 
agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 
DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOC. 7. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului) 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 8. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 
respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 9. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect 
/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, 
însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor 
ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de 
înştiinţare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 10. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea 
obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau 
extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare 
sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 11. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura 
de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante 
clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul 
modernizării/extinderii), cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire 
la 
neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana 
autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii ". 
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, 
intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor 
cu mai puţin de 2 ani fiscali. 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a 
beneficiat de servicii de consiliere prin M-02  

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 14. Declaratie expert contabil din care sa reiasa că solicitantul 
in anul precedent depunerii cererii de finanare a obtinut venituri 
din exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel 
puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului. 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOC. 15. Alte documente (după caz)     



 

ATENTIE! In categoria “Alte documente” se incadrează şi Acordul 
administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate, in cazul 
in care activitate propusă prin proiect impune. 
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de 
finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

   



 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

Verificarea eligibilității solicitantului 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.    

✓ Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)    

✓ Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)     

✓ Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)     

✓ Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare) 

   

✓ Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

   

✓ Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 

completările ulterioare) 

   

✓ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

   

✓ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

   

✓ Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

   

✓ Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi 

completările ulterioare  

   

✓ Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești 

și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în 

actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activităţi neagricole   

   

✓ Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare 

şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale. 

   

2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități 

sprijinite prin măsură; 

   

✓ Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole    

✓ Investiții pentru activități meșteșugărești    

✓ Investiții legate de furnizarea de servicii    

✓ Investiții în unitățile de primire turistică și servicii de alimentație    

✓ Investiții în activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip 

paintball, aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu 

bunuri recreaționale și echipamente sportive: –biciclete, bărci, etc;) 

   

✓ Investiții în modernizarea cabinetelor medicale    

✓ Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

   

Se verifică dacă activitățile propuse corespund unui/maximum 3 coduri CAEN din Anexa 3 – Lista 
codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul Măsurii M5/6A. 

3. Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe    



 

teritoriul GAL. 

Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente de pe 
teritoriul GAL.  
Se verifică documentele care demonstrază dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului/imobilului 
care va sta la baza investiției. 

4. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea 

investiției.   

 

Se va verifica Declarația privind asigurarea cofinanțării private (Anexa 5.13)  și prin extras de cont. 

5. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza 

prezentării unei documentații tehnico-economice;   

 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 
Doc 2 - Situații financiare  
Matricea de verificare a viabilității economico-financiare a proiectului; 

6. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile 

directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea 

întreprinderilor în dificultate. 
  

 

Vor fi verificate situațiile financiare ale solicitantului și Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in 
dificultate. 

 

 

VERIFICAREA PE TEREN 
 

Nr. 

Crt 
Obiectul analizei / verificarii Expert 

Rezultatul verificarii 

documentare la locul investitiei 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1 

Solicitantul, prin 

reprezentantul legal sau un 

imputernicit al acestuia,   s-

a prezentat la data, locul si 

ora programata pentru 

inceperea verificarii? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

2 

Solicitantul a participat 

nemijlocit prin 

reprezentantul legal/ un 

imputernicit al acestuia la 

toate etapele de verificare 

pe teren a Cererii de 

Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

3 

Solicitantul a asigurat Expert 1       



 

accesul neingradit  la 

obiectivul de investitie? 

Expert 2      
 

Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia 
nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la 
rubrica Observatii GAL. 

4 

Localizarea/ amplasarea 

proiectului este conforma cu 

cea specificata de solicitant 

in Cererea de Finantare si in 

documentele anexate Cererii 

de Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2       

       

Pentru investitiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform 
Cererii de Finantare si localizarii acesteia. ;  
Pentru investitiile noi se va verifica amplasamentul în concordanţă cu certificatul de urbanism. 
De asemenea se va verifica daca amplasamentul specificat in cererea de finantare este in 
concordanta cu informatiile furnizate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism. 
Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmeaza sa fie 
modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de 
Finantare. 

5 

Infrastructura existentă 

folosită pentru realizarea 

proiectului (drum de acces 

pe teren proprietate, 

infrastructura rutiera 

interna, utilitati si racorduri) 

corespunde cu descrierea 

dată în cererea de finanţare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

Atat pentru modernizare, extindere, renovare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren 
daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, 
canalizare etc.), conform celor specificate in studiul de fezabilitate.    
La rubrica Observatii GAL se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente, 

precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate. 

6 

 Au fost realizate fotografii 

document relevante pentru 

proiect pentru prezentarea 

situatiei existente în ceea ce 

priveşte amplasamentul 

proiectului (investitii noi sau 

modernizare si activele si 

mijloacele fixe prezentate in 

Studiul de fezabilitate) la 

data vizitei pe teren? 

Expert 1      

 

Expert 2      

 

Expertii trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, cai de acces, 
utilaje, remiza unde depoziteaza utilajele pentru care trebuie sa aiba autorizatie de mediu). 
Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare. 

 

 



 

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare? 

                                                                                       DA    NU  

(Se vor analiza raspunsurile la  Sectiunile 1 si 2 si functie de rezultatul acestora se va bifa si contrabifa 

de expertii verificatori Concluzia verificarii pe teren.) 

Observaţiile GAL*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile GAL” toate aspectele neclare intampinate la studierea 

documentatiei in birou si efectuarea verificarii pe teren si orice alte constatari ale expertilor care pot 

afecta implementarea proiectuluI.



 

VERIFICAREA BUGETULUI 
 

 

Buget indicativ (intensitate a sprijinului ...............%) euro conform HG 907/ 2016 

e 

S-a utilizat cursul de schimb              1 Euro = …………………..LEI 

din data de:____/_____/__________ 

 

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  

Cheltuieli 

conform Cererii 

de finanţare 

Verificare GAL 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Cheltuieli 

conform SF 

(documentatie 

tehnico-

economica) 

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:        

1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)       

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului        

1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială        

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor       

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - 

total  
      

 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului        

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

3.1 Studii de teren       

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 obţinere 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/acordurilor/autorizaţiilor  
 

 
 

  

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 (N)       

3.7 Consultanţă       

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii       

3.7.2. Auditul financiar (N)       

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       

 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 organizării şantierului        

5.2 Comisioane, taxe, costul creditului       

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 construcţ  
 

 
 

  

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC (N)       

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare  
 

 
 

  

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (N)       

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate       

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:        

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)       

6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie        

TOTAL           

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)        

TOTAL GENERAL fără TVA        

 Valoare TVA         

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     

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) 5 

 



 

 

 

Buget indicativ (intensitate a sprijinului ........%) euro conform HG 28/ 2008 

S-a utilizat cursul de schimb              1 Euro = …………………..LEI 

din data de:____/_____/__________ 

 

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  

Cheltuieli conform 

Cererii de finanţare 

Verificare GAL 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Cheltuieli conform 

SF (documentaţie 

tehnico-economică) 

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:        

1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)       

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului        

1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială        

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare 

obiectivului - total  
      

 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului        

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

care:  
 

 
 

   

3.1 Studii de teren       

3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii        

3.3 Proiectare şi inginerie       

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)       

3.5 Consultanţă       

3.6 Asistenţă tehnică       

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



 

A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:       

4.1 Construcţii şi instalaţii       

4.2 Montaj utilaj tehnologic        

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj        

4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi 

solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice  
    

  

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 organizării şantierului        

5.2 Comisioane, taxe, costul creditului       

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute       

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:        

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)       

6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie        

TOTAL           

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)        

TOTAL GENERAL fără TVA        

 Valoare TVA         

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     

 

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) 

 

 

 

 



 

Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B ( persoane juridice) 

  

Anul 
Limita 

indicator 

UM 

Total an 

1 

Total an 

2 

Total an 

3 

Total an 

4 

Total an 

5 
Diferen

te 

Validar

e 

criterii 

Nr. 

crt

. 

Specificatie 

 Valoare  

1 2 3 
4 

                       

5  

                     

6  

                      

7  

                      

8  

                      

9  
10 11 

1 

Valoare investitie (VI) - 

valoare totala a proiectului 

fara TVA, preluata din 

Bugetul Indicativ Anexa G 

N/A LEI   
Nu 

sunt 

diferen

te 

N/A 
Valoare investitie (VI) - 

calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

N/A LEI   

2 

Veniturile din exploatare 

(Ve) - se inscriu valorile din 

proiectia contului de profit 

si pierdere, randul 6, 

aferente perioadei 

respective 

N/A  LEI            
Nu 

sunt 

diferen

te 

N/A 

Veniturile din exploatare 

(Ve) - calculata de 

solicitant, conform 

tabelului de indicatori  

N/A  LEI            



 

3 

Cheltuieli de exploatare 

(Ce) - se inscriu valorile din 

proiectia contului de profit 

si pierdere, randul 11, 

aferente perioadei 

respective 

N/A LEI           
Nu 

sunt 

diferen

te 

N/A 

Cheltuieli de exploatare 

(Ce) -  calculata de 

solicitant, conform 

tabelului de indicatori  

N/A  LEI            

4 

Rata rezultatului din 

exploatare (rRe) - se 

calculeaza automat 

diferenta dintre Ve si Ce 

introduse, raportat la Ve - 

minim 10% 

minim 10% 

din Ve 
 %  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Rata rezultatului din 

exploatare (rRe) - 

calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

minim 10% 

din Ve 
 %            

 

Flux de numerar din 

activitatea de exploatare - 

linia P din Anexa B8 

aferent perioadei 

respective 

N/A LEI             N/A 



 

5 

Durata de recuperare a 

investitiei (Dr) -  se 

calculeaza automat ca 

raport intre VI si Fluxul de 

numerar net actualizat 

mediu pe orizontul de 12 

ani 

maxim 12  LEI #DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Durata de recuperare a 

investitiei (Dr) - calculata 

de solicitant, conform 

tabelului de indicatori  

maxim 12   LEI    

6 

Rata rentabilitatii 

capitalului investit (rRc) - 

se calculeaza automat ca 

raport intre Fluxul de 

numerar din activitatea de 

exploatare si (VI) 

minim 5%  %  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Rata rentabilitatii 

capitalului investit (rRc) - 

calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

minim 5%  %            

7 

Flux de lichiditati net al 

perioadei - linia Q din 

fluxul de numerar pentru 

anii 1-5, se introduce 

pentru perioada aferenta 

N/A  Numeric            #DIV/0! #DIV/0! 



 

(PDCTML) Plati de dobanzi 

la credite pe termen 

mediu si lung - linia C2 din 

fluxul de numerar pentru 

anii 1-5, se introduce 

pentru perioada aferenta 

N/A  Numeric            

(RCTML) Rambursari de 

credite pe termen mediu 

si lung - linia C1 din fluxul 

de numerar pentru anii 1-5, 

se introduce pentru 

perioada aferenta 

N/A  Numeric            

Rata acoperirii prin fluxul 

de numerar (RAFN) - se 

calculeaza automat ca 

raport intre Fluxul de 

numerar din exploatare 

aferent perioadei 

respective si suma 

(PDCTML+RCTML) -  trebuie 

sa fie => cu 1.2 

>=1,2  Numeric  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Rata acoperirii prin fluxul 

de numerar (RAFN) - 

calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

>=1,2  Numeric             



 

8  

(D>1)Datorii ce trebuie 

platite intr-o perioada mai 

mare de un an - linia IV din 

sheetul bilant - se 

introduce pentru perioada 

aferenta 

N/A  Numeric            

#DIV/0! #DIV/0! 

(A) Total activ  - din 

sheetul bilant si se 

introduce pentru perioada 

aferenta 

N/A  Numeric            

Rata indatorarii (rI) - se 

calculeaza automat ca 

raport intre (D>1) si total 

activ (A) -  trebuie sa fie 

maxim 60% 

maxim 

60% 
 %  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Rata indatorarii (rI) - 

calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

maxim 

60% 
 %            

9 Rata de actualizare  N/A    8%   N/A 

 10 

Valoare actualizata neta 

(VAN) - trebuie sa fie 

pozitiva 

>=0 LEI   
Nu 

sunt 

diferen

te 

Respec

ta 

criteriu 

Valoare actualizata neta 

(VAN) - calculata de 

solicitant, conform 

tabelului de indicatori  

>=0  LEI    



 

11 

Disponibil de numerar la 

sfarsitul perioadei - se 

preiau valorile din linia S, 

Anexa B8, aferente 

perioadei respective - 

trebuie sa fie pozitiv 

>=0 LEI           
Nu 

sunt 

diferen

te 

Respec

ta 

criteriu 
Disponibil de numerar la 

sfarsitul perioadei, 

conform tabelului de 

indicatori  

>=0  LEI            

                    

Proiectul respecta obiectivul de ordin economico-financiar "cresterea viabilitatii economice"? 

                    

Verificare la OJFIR/CRFIR/SIN 

                       

DA  

 

sau  

 

NU 
 

        

                   

                   
 

 

 

Se completează si printează Matricea de verificare a viabilității economico-financiare a proiectului pentru Anexa B sau C generata in Fisa E1.2 

format electronic. 

 



 

 

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? 

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): 

   

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele 

specificate în submăsură? 
   

3.4. Investitiile neeligibile au fost incadrate conform 

cheltuielilor neeligibile generale prevazute in OMADR 

1731/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, la 

cap.8.1 din PNDR si în fișa sub-masurii 6.4? 

   

3.5. 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, respectiv 

5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? 

   

3.6. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul 

indicativ se încadrează în procentul de maxim 10% din 

valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 

şi 4 din devizul general, conform HG 28/2008  sau prevazute la 

cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform HG 

907/2016? 

   

3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana 

cheltuielilor eligibile? 

 
 

 
  

http://www.ecb.int/index.html


 

 

4. 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 maximumul prevăzut în  Baza de Date cu prețuri de 

Referință?? 

 
 

 
 

 

 

4.4 Dacă bunurile nu se regăsesc în Baza de Date (la pct. 4.1 răspunsul 

este NU) precum şi pentru situațiile privind prestările de servicii, 

solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare 

este mai mare de 15.000 Euro şi o ofertă pentru bunuri/servicii a caror 

valoare  este mai mica sau egală de 15.000 Euro? 

   

4.5. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia 

proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?  
 

 
 

 

 

 

    

5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată 

DA NU NU 
ESTE 
CAZUL 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de 

intervenţie publică? 

Daca prin proiect s-au propus activitati aferente mai multor coduri CAEN, 

cu intensități diferite (70%, respectiv 90%), proiectul a primit 

intensitatea in procent de 70% din valoarea eligibila a Cererii de 

Finanțare? 

a) Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%/90% din 

valoarea eligibila a investiției si un plafon maxim al sprijinului 

nerambursabil de 50.000 de euro/beneficiar. 

b) Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% din 

valoarea eligibila a investiției si un plafon maxim al sprijinului 

nerambursabil de 50.000 de euro/beneficiar în următoarele cazuri: 

• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii 
medicale, sanitar-veterinare și agroturism; 

• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă, 
prin dezvoltarea unor activități neagricole. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

5.2 Ajutorul public nerambursabil se încadrează în plafonul maxim 

prevăzut de regula de minimis? 

 
 

 
 

 

 

5.3 Valoarea totală eligibilă a proiectului este mai mare sau cel putin 

egala cu 5.000 euro?  

 
 

 
 

 

 



 

5.4 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din 

ajutorul  public nerambursabil? 

 
 

 
 

 

 

 

Plan Financiar  M5/6A 

 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  (max. 50%)    
 

 

 

 

 

Plan Financiar (intensitate a sprijinului 70%)  

 Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli neeligibile Total cheltuieli 

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  (max. 50%)    

 
 

Plan Financiar (intensitate a sprijinului 90%)  

 Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli neeligibile Total cheltuieli 

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  (max. 50%)    

 
 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
 

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



 

VERIFICAREA PE TEREN 
 
Verificarea pe teren se efectuează de către doi experți, iar obiectul verificării este prezentat în tabelul 

de mai jos. Fiecare expert va bifa cu „DA”, „NU” sau „NU ESTE CAZUL” pentru a  decide cu privire la 

rezultatul verificării. 

 

NR. 

CRT 

OBIECTUL ANALIZEI / 

VERIFICARII 
EXPERT 

REZULTATUL VERIFICARII 

DOCUMENTARE 
LA LOCUL 

INVESTITIEI 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1 

Solicitantul, prin 

reprezentantul legal sau un 

imputernicit al acestuia,   s-

a prezentat la data, locul si 

ora programata pentru 

inceperea verificarii? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

2 

Solicitantul a participat 

nemijlocit prin 

reprezentantul legal/ un 

imputernicit al acestuia la 

toate etapele de verificare 

pe teren a Cererii de 

Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

3 

Solicitantul a asigurat 

accesul neingradit  la 

obiectivul de investitie? 

Expert 1       

Expert 2       

Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia 
nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la 
rubrica Observatii GAL. 

4 

Localizarea/ amplasarea 

proiectului este conforma cu 

cea specificata de solicitant 

in Cererea de Finantare si in 

documentele anexate Cererii 

de Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2       

       

Pentru investitiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform 
Cererii de Finantare si localizarii acesteia. ;  
Pentru investitiile noi se va verifica amplasamentul în concordanţă cu certificatul de urbanism. 
De asemenea se va verifica daca amplasamentul specificat in cererea de finantare este in 
concordanta cu informatiile furnizate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism. 
Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmeaza sa fie 



 

modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de 
Finantare. 

5 

Infrastructura existentă 

folosită pentru realizarea 

proiectului (drum de acces 

pe teren proprietate, 

infrastructura rutiera 

interna, utilitati si racorduri) 

corespunde cu descrierea 

dată în cererea de finanţare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

Atat pentru modernizare, extindere, renovare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren 
daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, 
canalizare etc.), conform celor specificate in studiul de fezabilitate.    
La rubrica Observatii GAL se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente, 

precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate. 

6 

Descrierile tehnice despre 

obiectul de investitii pentru 

modernizări, renovari oferite 

în cadrul studiului de 

fezabilitate corespund 

realităţii si sunt in 

concordanta cu Expertiza 

tehnica de specialitate si cu 

Raportul privind stadiul fizic 

al lucrarilor? 

Expert 1      

 

Expert 2      

 

Daca investitia se refera la modernizarea, renovarea unei cladiri se verifica existenta cladirii si 
daca clădirile existente propuse a fi modernizate sau renovate corespund cu specificaţiile din 
expertiza tehnică (stadiul fizic, starea fizica şi gradul de uzură) şi cu cea descrisa in studiul de 
fezabilitate.  
 
În varianta în care se solicită prin proiect continuarea unui obiectiv realizat parţial 
de beneficiar din fonduri proprii, se va prezenta expertiza tehnica a lucrarii existente.   
 
În cazul lucrările existente care nu au avut la bază un proiect tehnic şi autorizaţie de construcţie 
se va prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistenţa şi stabilitatea construcţiei. In 
studiul de fezabilitate proiectantul va propune solutia tehnica pentru modernizarea /renovarea 
constructiei.  
 
Daca proiectul se refera la achizitionarea unor noi dotari se verifica daca acestea au legatura cu 
proiectul propus spre finantare in conformitate cu prevederile din studiului de fezabilitate.  
Aceste date se inscriu la  rubrica Observatii GAL. 

7 

 Au fost realizate fotografii 

document relevante pentru 

proiect pentru prezentarea 

situatiei existente în ceea ce 

priveşte amplasamentul 

proiectului (investitii noi sau 

modernizare si activele si 

mijloacele fixe prezentate in 

Studiul de fezabilitate) la 

data vizitei pe teren? 

Expert 1      

 

Expert 2      

 



 

Expertii trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, cai de acces, 
utilaje, remiza unde depoziteaza utilajele pentru care trebuie sa aiba autorizatie de mediu). 
Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare. 

8 

Investitia propusa prin 

proiect a fost inclusa in 

proiectul FEADR anterior 

realizat? 

Expert 1      
 

Expert 2       

In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect cu finantare prin FEADR, expertii verifica 
daca investitia din proiectul prezentat a mai fost inclusa in proiectul finalizat. (daca este cazul) 
Aceste date se inscriu la  rubrica Observatii GAL. 

9 

Exista concordanta intre 

investitia propusa de 

solicitant in Studiul de 

Fezabilitate si Planul 

Urbanistic General? 

Expert 1       

Expert 2      

 

Se verifica daca sunt corelate informatiile prezentate in Studiul de Fezabilitate si Planul 
Urbanistic General in special pentru investitiile in infrastructura de baza (reteaua de drumuri, 
reteaua publica de apa/apa uzata, ).  
Aceste date se inscriu la  rubrica Observatii GAL. 

10 

Pentru investitiile in 

infrastructura sociala 

promovate de comune/ADI, 

regimul juridic al terenului 

pe care se executa investitia 

este in proprietate publica? 

Expert 1       

Expert 2      

 

Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza se va verifica daca terenul pe care este 
amplasata investitia se regaseste in inventarul domeniului public al primariei (în cazul în care 
cladirea/ terenul este proprietatea publica a primăriei/lor), intocmit conform legislatiei in 
vigoare, însoţit de acordul autoritatii detinatoare (în cazul în care terenul este inclus in 
proprietatea publica sau administrarea unei autoritati publice locale, alta decat solicitantul, 
daca este cazul) si avizul administratorului  
terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie, daca este cazul. 

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare? 

                                                                                       DA    NU  

(Se vor analiza răspunsurile la  Sectiunile 1 si 2 si funcție de rezultatul acestora se va bifa si contrabifa 

de experții verificatori Concluzia verificării pe teren.) 

 

Observaţiile GAL*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

* vor fi menționate la rubrica „Observațiile GAL” toate aspectele neclare intampinate la studierea 

documentației in birou si efectuarea verificării pe teren si orice alte constatari ale expertilor care pot 

afecta implementarea proiectului. 



 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 
 

Nr. 

crt. 

Principii și criterii de selecție Punctaj Justificare punctaj 

CS1 Crearea de noi locuri de muncă 30 puncte Se va verifica dacă 

există această 

asumare în Studiul de 

fezabilitate. 

 

 Un loc de muncă nou creat 20 puncte 

 Mai mult de un loc de muncă nou creat 30 puncte 

CS2 Proiecte care contribuie la obiectivele 

transversale ale Reg. 1305/2013 climă, 

mediu, inovare. 

5  puncte Se va verifica  

Cererea de finanțare. 

CS3 
Proiecte care își propun activități de 

producție  

12 puncte Se va verifica Cererea 

de finanțare. 

CS4 Proiecte care își propun activități de 

dezvoltare a producției existente 

8 puncte Se va verifica Cererea 

de finanțare. 

CS5 Proiecte care prevăd activități inovative 20 puncte Se va verifica Cererea 

de finanțare. 

CS6 

Proiecte care stimulează dezvoltarea de 

activități non-agricole care să susțină și să 

dezvolte activitățile agricole 

10 puncte Se va verifica Studiul 

de fezabilitate, 

Cererea de Finanțare 

(A. Prezentare 

generala – A4.) 

CS7 

Proiecte care sprijină activitățile 

meșteșugărești specifice teritoriului GAL 

Someș-Nadăș. 

  

10 puncte Se va verifica obiectul 

de activitate/tipul de 

acțiune pentru care s-

a optat în  Cererea de 

finanțare. 

CS8 

Proiecte care se adresează beneficiarilor 

direcți și/sau indirecți ai M4/3A și M6/2A din 

cadrul SDL 

5 puncte Se va verifica Studiul 

de fezabilitate 

TOTAL 100 puncte 

PUNCTAJ MINIM 50 puncte 

 
 

 

 

❖ Punctajul minim admis la finanțare este de 50 puncte. 



 

 

❖ Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va 

face în ordinea următoarelor priorități: 

1. Caracterul inovator al proiectului                              NU        DA   

2. Număr locuri de muncă create                                   NU          DA   

 

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 este cazul. 
.................................................................................................................................

....                        

 
Avizat: Manager GAL  
Nume/Prenume ……………………....... 
Semnătura.....................................             
Data……….................................... 
 
Verificat: Expert tehnic 
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................                 
Data……........................................ 
 
Întocmit: Responsabil tehnic 
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................                 
Data……......................................  


