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CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE - HG 28/2008 

 
 

CAPITOLUL A: Piese scrise 
 
 (1) Date generale: 
 
1.denumirea obiectivului de investiţii; 
2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 
3.titularul investiţiei; 
4.beneficiarul investiţiei; 
5.elaboratorul studiului. 
 
 (2) Informaţii generale privind proiectul 
 
1.situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; 
2.descrierea investiţiei: 

a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în 
cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 
investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat; 

b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul 
în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan 
detaliat de investiţii pe termen lung): 
- scenarii propuse (minimum două); 
- scenariul recomandat de către elaborator; 
- avantajele scenariului recomandat; 

c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; 
3.Date tehnice ale investiţiei: 
 

a)zona şi amplasamentul; 
b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
c)situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din 

intravilan/extravilan; 
d)studii de teren: 

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem 
de referinţă naţional; 
- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare 
şi consolidări; 



 

 

- alte studii de specialitate necesare, după caz; 
e)caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice 

domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei 
optime pentru aprobare; 

f)situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: 
- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; 
- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 

g)concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
4.durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. 
 
 (3) Costurile estimative ale investiţiei 
 
1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; 
2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 
 
 (4) Analiza cost-beneficiu: 
 
1.identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 
2.analiza opţiunilor1); 
3.analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 
actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
4.analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, 
rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
5.analiza de senzitivitate; 
6.analiza de risc. 
_________ 
1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie 
(variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată. 
2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore. 
 
 (5) Sursele de finanţare a investiţiei 
 
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din 
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
 
 (6) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 
 
1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 
2.număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
 
 (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
 
1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), 
din care: 
- construcţii-montaj (C+M); 
2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 



 

 

- anul I; 
- anul II 
3.durata de realizare (luni); 
4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 
 
 (8) Avize şi acorduri de principiu 
 
1.avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
2.certificatul de urbanism; 
3.avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, 
telecomunicaţii etc.); 
4.acordul de mediu; 
5.alte avize şi acorduri de principiu specifice. 
 
 

CAPITOLUL B: Piese desenate: 
 
1.plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000); 
2.plan general (1: 2000 - 1:500); 
3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor 
specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
 
 
 
 
 

CONȚINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE - HG 907/2016 
 
ANEXA nr. 4: 
PROIECTANT 
……………………………………….. 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
Nr. …………/………… 
STUDIU DE FEZABILITATE 
- conţinut-cadru1) - 

(A)PIESE SCRISE 
1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 
1.2.Ordonator principal de credite/investitor 
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
1.4.Beneficiarul investiţiei 
1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 
2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia 
actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-
economice identificate şi propuse spre analiză 

file:///D:/USERS/bpatrascu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp198124/00182860.HTM
file:///D:/USERS/bpatrascu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp198124/00182860.HTM
file:///D:/USERS/bpatrascu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp198124/00182860.HTM


 

 

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi 
financiare 
2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, 
în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 
2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru 
realizarea obiectivului de investiţii2) 
Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 
a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, 
regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de 
utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); 
b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite; 

d)surse de poluare existente în zonă; 
e)date climatice şi particularităţi de relief; 

f)existenţa unor: 
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în 
zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de 
protecţie; 
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională; 

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform 
normativelor în vigoare, cuprinzând: 
(i)date privind zonarea seismică; 
(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim 
al apelor freatice; 
(iii)date geologice generale; 
(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare 
şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz; 
(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările 
tehnice în vigoare; 
(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu 
indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

3.3.Costurile estimative ale investiţiei: 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor 
investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice 
şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice. 

3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz: 
- studiu topografic; 
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- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului; 
- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 
performanţei energetice; 
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale 
căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere; 
- studiu privind valoarea resursei culturale; 
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
3.5.Grafice orientative de realizare a investiţiei 

4.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e) 
4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului 
de referinţă 
4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, 
ce pot afecta investiţia 

4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 
- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 
a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de 
operare; 
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după 
caz; 
d)impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, 
după caz. 
4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 
4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 
4.7.Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată 
netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 
4.8.Analiza de senzitivitate3) 
4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

5.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilităţii şi riscurilor 
5.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e) 

5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a)obţinerea si amenajarea terenului; 
b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 
c)soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, 
tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 
d)probe tehnologice şi teste. 

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, 
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
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b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 
atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi 
ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate 
din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform 
gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: 
fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

6.Urbanism, acorduri şi avize conforme 
6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare â 
impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în 
documentaţia tehnico-economică 
6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 
6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot 
condiţiona soluţiile tehnice 

7.Implementarea investiţiei 
7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni 
calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, 
resurse necesare 
7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 
7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
8.Concluzii şi recomandări 

(B)PIESE DESENATE 
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta 
la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 
1.plan de amplasare în zonă; 
2.plan de situaţie; 
3.planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru 
rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 

4.planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. 
Data: 
…………………………………. 
Proiectant4) 
……………………………….. 
(numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
1)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea 
obiectivului de investiţii propus. 
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2)În cazul îh care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta 
minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de 
prefezabilitate. 
3)Prin excepţia de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală 
estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioara, se elaborează analiza cost-eficacitate. 
4)Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul 
acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. 
../dată contract, numele şi prenumele îh clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile 
de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. 
 



 

 

 

CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢII – HG28/2008 

 
CAPITOLUL A: Piese scrise 
 
 (1)Date generale: 
 
1.denumirea obiectivului de investiţii; 
2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 
3.titularul investiţiei; 
4.beneficiarul investiţiei; 
5.elaboratorul documentaţiei. 
 
 (2)Descrierea investiţiei: 
1.situaţia existentă a obiectivului de investiţii: 
- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, 
potrivit legii; 
- valoarea de inventar a construcţiei; 
- actul doveditor al forţei majore, după caz; 
2.concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic: 
- prezentarea a cel puţin două opţiuni; 
- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere 
tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. 
 
 (3)Date tehnice ale investiţiei: 
1.descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 
lucrărilor de bază; 
2.descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile 
consolidate/reabilitate/reparate; 
3.consumuri de utilităţi: 
a)necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare; 
b)estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi. 
 
 (4)Durata de realizare şi etapele principale: 
- graficul de realizare a investiţiei: 
 
(5)Costurile estimative ale investiţiei: 
1.valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 
 
(6)Indicatori de apreciere a eficienţei economice: 



 

 

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a 
construcţiei. 
 
 
(7)Sursele de finanţare a investiţiei 
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în 
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
 
 (8)Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: 
1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 
2.număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
 
 (9)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
 
1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
(în preţuri - luna, anul, 1 euro = .... lei), 
din care: 
- construcţii-montaj (C+M); 
2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 
- anul I; 
- anul II; 
3.durata de realizare (luni); 
4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 
 
 (10)Avize şi acorduri de principiu: 
1.certificatul de urbanism; 
2.avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-
canal, telecomunicaţii etc.); 
3.acordul de mediu; 
4.alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie. 
 
CAPITOLUL B: Piese desenate: 
 
1.plan de amplasare în zonă (1:25000-1:5000); 
2.plan general (1:2000-1:500); 
3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a 
tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
 
 
 
 



 

 

NOTĂ: 
Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se aprobă de către ordonatorul principal 
de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 
 
 
 
 

CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢII – HG 907/2016 

 
 

ANEXA nr. 5: 

PROIECTANT, 
………………………………………… 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
Nr. ….../………. 
DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenţii 
- conţinut-cadru1) - 

(A)PIESE SCRISE 
1.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 
1.2.Ordonator principal de credite/investitor 
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
1.4.Beneficiarul investiţiei 
1.5.Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de Intervenţii 
2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi 
financiare 
2.2.Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 
2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

3.Descrierea construcţiei existente 
3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
c)datele seismice şi climatice; 

d)studii de teren: 
(i)studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în 
vigoare; 
(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, 
hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 
e)situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 
f)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce 
pot afecta investiţia; 
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g)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor 
zone protejate. 

3.2.Regimul juridic: 
a)natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune; 
b)destinaţia construcţiei existente; 
c)includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale 
protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz; 
d)informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

3.3.Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 
a)categoria şi clasa de importanţă; 
b)cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
d)suprafaţa construită; 
e)suprafaţa construită desfăşurată; 
f)valoarea de inventar a construcţiei; 
g)alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 
3.4.Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum 
şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de 
monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone 
construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 
degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa 
de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza 
tehnică. 
3.5.Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării 
cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
3.6.Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

4.Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 
diagnosticare2): 
a)clasa de risc seismic; 
b)prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 
c)soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi 
dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 
d)recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform 
exigenţelor de calitate. 

5.Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora 
5.1.Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi 

economic, cuprinzând: 
a)descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a 
componentelor artistice, după caz; 
- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz; 
- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a 
funcţiunii existente a construcţiei; 
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcţiei existente; 
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b)descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, 
respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente 
construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea 
terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei 
reabilitate; 
c)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce 
pot afecta investiţia; 
d)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor 
zone protejate; 
e)caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenţie. 
5.2.Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi 
modul de asigurare a consumurilor suplimentare 
5.3.Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare 
a investiţiei, detaliat pe etape principale 

5.4.Costurile estimative ale investiţiei: 
- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii 
similare; 
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

5.5.Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
a)impactul social şi cultural; 
b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de 
operare; 
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a sitarilor protejate, după 
caz. 

5.6.Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 
a)prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de 
referinţă; 
b)analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv 
prognoze pe termen mediu şi lung; 
c)analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 
d)analiza economică; analiza cost-eficacitate; 
e)analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

6.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
6.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilităţii şi riscurilor 
6.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomand at(e) 

6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în iei, cu TVA şi, 
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 
atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi 
ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
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6.4.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate 
din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform 
gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
6.5.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: 
fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

7.Urbanism, acorduri şi avize conforme 
7.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
7.2.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
7.3.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
7.4.Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 
7.5.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 
impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de 
principiu, în documentaţia tehnico-economică 

7.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: 
a)studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 
performanţei energetice; 
b)studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 
c)raport de diagnostic arheologic. în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 
d)studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 
e)studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei, 

(B)PIESE DESENATE 
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta 
la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 

1.Construcţia existentă: 
a)plan de amplasare în zonă; 
b)plan de situaţie; 
c)releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate; 
d)planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de 
protecţie aferente. 

2.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 
a)plan de amplasare în zonă; 
b)plan de situaţie; 
c)planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru 
rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 

d)planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. 
Data: 
………………………………….. 
Proiectant3, 
………………………………….. 
(numele, funcţia si semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
1)Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii poate fi adaptat, în funcţie de 
specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 
2)Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe 
nocive, studii specifice pentru monumente Istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, 
analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii 
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ta care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de 
proiectare. 
3)Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de 
semnături, prin care elaboratorul acesteia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va 
conţine cel puţin următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele îh clar ale proiectanţilor pe 
specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile 
acestora şi ştampila. 
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CONȚINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV  

(pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj, întocmite de solicitanți publici) 
 
 
1. Date generale 

 
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa) 
1.2 Denumirea investiţiei 
1.3 Elaborator (coordonate de identificare) 
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului) 
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii 
investitiei 
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică 
 
2.  Date privind forţa de muncă si managementul proiectului 

 
Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – relevante pentru 
proiect 

Intreprinderea Functia avuta si principalele 
indatoriri 

Perioada 

   

   

 
2.1 Total personal,                      ……………………….. 
din care personal de execuţie ………………………..        
 
2.2 Locuri de muncă nou-create ……………………….. 
 
 3 Devizele investiţiei, in conformitate cu preverilelegislatiei in vigoare.  
 
4. Finanţarea investiţiei 

 
Din valoarea totală a investiţiei de ……………..….. lei, sursele de finantare propuse sunt: 
 



2 
 

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa 
masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe pagina web a Bancii Central 
Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ. 
 
 
 

Curs  Euro / leu  …………..din data de………...…. 
Procent finantare publica.................% 

  Cheltuieli eligibile 
Cheltuieli 
neeligibile 

Total  

   Euro  Euro  Euro 

Ajutor public nerambursabil    

Cofinantare privata, din care:    

    - autofinantare    

    - imprumuturi    

Buget local    

TOTAL PROIECT    

 
 
5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
5.1 Valoarea totală: ………..................................……….. 
5.2 Durata de realizare (luni): ……………………………… 
5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati: 

      
RON 

Indicatori Luna 1 Luna 2 … Luna n Total 

Activitatea 1 Valoare     

Activitatea 2      

….  …    

Activitatea n    Valoare  

Total 
Suma (luna 

1) 
Suma (luna 

2) 
 Suma (luna 

n) 
… 

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii 
activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu APDRP, proiectantul va lua in 
calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice realizarii investitiilor de acest gen. 
 
 

 

http://www.ecb.int/index.html
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Anexa 4 
Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu  

 
 

Prin studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea 
socio-economică a investiţiei. Acest lucru se realizează efectuând analiza cost-beneficiu.  

În cadrul analizei se vor descrie metodele ce conduc la obţinerea rezultatelor şi se vor 
prezenta modalităţile de estimare a impacturilor posibile ale implementării proiectului, precum şi 
menţionarea surselor de informare folosite. 

Când analiza impacturilor posibile ale unui proiect (economice, sociale si de mediu) va 
identifica şi efecte negative, se vor prezenta măsurile care duc la minimizarea lor.  

 
Conţinutul analizei cost-beneficiu: 
1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor şi specificarea perioadei de referinţă 

Definirea obiectivelor: Beneficiarul trebuie să indice care dintre obiectivele specifice Măsurii 2 
se realizează prin proiect şi modul în care implementarea acestuia duce la atingerea acestor 
obiective, şi să demonstreze oportunitea proiectului. 

Obiectivele luate în considerare trebuie să includă componente sociale şi economice conectate 
cu proiectul, nu doar indicatori fizici, şi trebuie să existe indicaţii asupra modului în care se va 
măsura nivelul lor de realizare cât şi menţionarea surselor statistice folosite. 

În situaţia investiţiilor care implică angajamente ale potenţialilor utilizatori, aceştia trebuie să 
cunoască tarifele previzionate pentru utilizare şi folosite în analiza cost-beneficiu. 
Tarifele previzionate nu se pot modifica decât justificat, conform legislaţiei în vigoare şi trebuie să 
fie similare celor practicate de instituţiile publice cu acelaşi obiect de activitate, cu menţionarea 
nominală a instituţiilor la care se raportează tarifele.  

2.   Analiza opţiunilor 

Beneficiarul trebuie sa demonstreze că alegerea scenariului recomandat este optimă din punct de 
vedere socio-economic. Se vor analiza cel puţin două variante: varianta zero (varianta fără 
investiţie) şi varianta cu investiţie. 
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3. Analiza financiară 

Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului.  Dacă beneficiarul şi 
operatorul nu sunt aceeaşi entitate, trebuie luată în considerare o analiză financiară consolidată  
(ca şi cum ar fi aceeaşi entitate); rata de actualizare recomandată este de 5% pentru RON). 
Analiza financiară va evalua: 

a) Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect determinată cu indicatorii VAN (valoarea 
actualizata neta) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare investiţie include totalul 
costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară nerambursabilă, VAN trebuie să fie 
negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare. 

b) Durabilitatea financiară a proiectului este evaluată prin verificarea fluxului net de numerar 
cumulat. Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă.  

c) Determinarea intensitatii sprijinului public pentru proiectele de apa/apa uzata, generatoare 

de venit (in baza articolului nr. 61 din Regulamentul 1303 / 2013) 

Pasul 1: determinarea VAN – valorii actualizate nete 
Reprezinta suma veniturilor nete actualizate (plati – cheltuieli) pe 5 ani consecutivi dupa 
implementarea proiectului, conform legislatiei in vigoare. 
Pasul 2 – determinarea VI - valorii investitiei 
Reprezinta totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului 
 
Pasul 3 – Aplicarea formulei de calcul: 
Intensitatea sprijinului public (%) = 100 – ((VAN / VI) x 100) 
 
Exemplu: 

1. VAN = 50.000 euro 
2. VI = 800.000 euro 

 
Intensitatea sprijinul public (%)  = 100 – ((50.000/800.000) x 100)  
                                                       = 100 – (0.0625x100)  
                                                       = 100 – 6.25  
                                                        = 93.75% 

 

4. Analiza de senzitivitate în cadrul căreia vor fi identificate variabilele critice; se vor analiza 
performanţele financiare şi economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în 
plus sau în minus.   

5. Analiza de risc Se va efectua o analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor 
prezentată narativ), pentru variabilele critice identificate în analiza de senzitivitate, precum şi 
pentru celelalte riscuri care pot aparea pe parcursul implementării investiţiei (tehnice, de 
mediu, financiare, instituţionale şi legale) şi măsuri de diminuare a acestora.  
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DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 Asociația GAL Someș-Nadăș cu sediul în Comuna Florești, Strada Avram Iancu, Numărul 170, 

Județul Cluj, telefon 0759 034 798, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 Prin acest document, Asociația GAL Someș-Nadăș informează persoanele vizate ale căror date 

sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin. 

 

a)Date de contact 

Asociația GAL Someș-Nadăș, Adresa: Comuna Florești, Strada Avram Iancu, Numărul 170, Județul Cluj 

Număr de telefon: 0759 034 798 

b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor : 

Asociația GAL Someș-Nadăș, E-mail: galsomesnadas@gmail.com, Adresa: Comuna Florești, Strada Avram 

Iancu, Numărul 170, Județul Cluj, Număr de telefon: 0759 034 798 

c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

 Asociația GAL Someș-Nadăș colectează date cu caracter personal, pe care Ie poate prelucra în 

scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară  și monitorizare pentru PNDR. Astfel, 

prelucrarea datelor personale se realizează fără a fi limitativ, pentru următoarele: 

1. primirea cererilor de finanțare; 

2. verificarea cererilor de finanțare;  

3. selectarea proiectelor finanțate;  

4. efectuarea vizitelor pe teren;  

5. raportarea progresului măsurilor;  

mailto:galsomesnadas@gmail.com
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6. verificarea conformității cererilor de plată depuse de către beneficiarii ai căror proiecte au fost în 

cadrul apelurilor de selecție lansate de către GAL; 

7. monitorizarea implementării proiectelor selectate, contractate și plătite; 

8. informare și promovare a PNDR. 

 Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, și prevederile 

legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de 

finanțare, contractul de finanțare, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date 

către autorități publice, terți sau împuterniciți. 

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal 

 În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, 

următoarelor categorii de destinatari: 

1. Furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc. 

2. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precum și structurile teritoriale ale 

instituției; 

3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), precum și structurile teritoriale ale instituției; 

4. Autorități publice abilitate de lege sau cu care Asociația GAL Someș-Nadăș  a încheiat protocoale 

de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională; 

5. Comisiei Europene, în scopul monitorizării și controlului privind Programele PNDR. 

e) Transferul datelor în afara țării 

 Datele dumneavoastră ar putea fi transferate În exteriorul țării către Comisia Europeană, conform 

legislației europene aplicabile. 

f) Perioada stocării datelor 

 Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând 

în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și 

(plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar 

pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane) 

g ) Drepturile persoanei vizate 

 Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Asociația GAL 

Someș-Nadăș au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu: 

1. dreptul de acces;  

2. dreptul Ia rectificarea datelor; 
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3. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"); 

4. dreptul Ia restricționarea prelucrării;  

5. dreptul la portabilitatea datelor;  

6. dreptul Ia opoziție; 

7. drepturi cu privire Ia procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;  

8. dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;  

9. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu 

caracter personal;   

10. dreptul la o cale de atac judiciară;    

11. dreptul de a fi notificat de către operator. 

 Prin prezenta, declar că am fost informat de către Asociația GAL Someș-Nadăș cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Reprezentant Legal 

(Nume/prenume) 

 ……………………………………….. 

Semnătura ………………………. 

Data ………………………………… 
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PROCEDURA 

DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL SOMEȘ-NADĂȘ 

 

 

Măsura M2/6B „Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-

Nadăș” 

 

 

 

 

 

 

 

februarie 

2020 

 

Acest manual stabilește o procedură unitară de evaluare și selectare a cererilor de finanţare, a 

formularelor folosite în selectare la nivelul GAL Someș-Nadăș. Procedura stabilește modul de 

realizare a activității de evaluare și selectare a cererilor de finanţare de la depunerea acestora de 

către solicitant la GAL Someș - Nadăș şi până la selectarea acestora în vederea propunerii spre 

contractare la AFIR. În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate la nivelul GAL 

Someș –Nadăș în verificarea  conformității  și  eligibilității  cererilor  de finanţare. 
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PRIMIREA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR 

Fluxul procedural pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile
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Perioada de depunere a proiectelor: 17.02.2020 – 18.03.2020 

 

Punctajul minim admis la finanţare: 25 puncte 

 

Primirea şi evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite:  

Proiectele se depun la biroul GAL Someș–Nadăs, sat Florești, comuna Florești, strada Avram Iancu, nr. 170, 

etaj 1 (sediul Primăriei comunei Florești) în intervalul orar 10:00-14:00, de luni până joi și vineri între orele 

10:00-13:00, pentru perioada 17.02.2020 – 18.03.2020. 

Responsabilul din cadrul GAL înregistrează Cererea de finanțare în Registrul proiectelor, aplică acestuia un 

număr de înregistrare, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare. 

Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care va efectua 

următorii pași: 

1. Verificarea conformității proiectului; 

2. Verificarea eligibilității proiectului; 

3. Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. 

GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor 

şi implementării proiectului se constată că este necesar. 

 

Perioada de elaborare a raportului de evaluare: 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către toți 

membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest 

sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându‐se 

apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să 

reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De 

asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul 

de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că 

procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au respectat principiile de selecție din 

fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de 

selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru 

al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 

Raportul de selecție se va completa în ziua întrunirii Comitetului de selecție a proiectelor și va fi publicat 

pe pagina web GAL: www.galsn.ro, în următoarea zi a aprobării acestuia. În baza raportului de selecție, 

GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele procesului de evaluare și selecție. 

 

Modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor: 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor 

fi semnate de către doi experți. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 

membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL 

– ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 

http://www.galsn.ro/
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Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a 

unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat 

să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în 

vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se 

constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în 

legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la 

recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către organele 

de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director). 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Componenţa şi obligaţiile comitetului de selecţie şi a comitetului de soluţionare a contestațiilor: 

Membrii Comitetului de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, 2 membri din sectorul 

public, respectiv 5 din sectorul privat (societăți private și ONG), pentru fiecare membru al comitetului de 

selecție se va stabili un membru supleant. Comisiei de Soluționare a Contestațiilor formată din 3 membri 

ai parteneriatului (pentru fiecare membru al comitetului de soluţionare a contestaţiilor se va stabili de 

asemenea, un membru supleant).  

Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

Preşedintele, membrii Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor, în îndeplinirea 

atribuţiilor, care vor fi cuprinse într-un Regulament de funcționare, au următoarele obligaţii:  

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament,  

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor;  

c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, prin vot majoritar; 

d) consemnarea de către secretar a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de Selecţie respectiv a 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. 

 

Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv perioada şi locaţia de depunere a 

contestaţiilor: 

Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

postării raportului pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de către o Comisie de Soluționare a 

Contestațiilor numită în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de 

Selecție. După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica 

raportul de contestații pe pagina proprie de internet. 

Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va publica pe site-ul GAL în 15 zile lucrătoare de la 

depunerea ultimei contestații. Rezultatele evaluării finale nu mai pot fi contestate. Evaluarea se va face 

respectând regimul privind conflictul de interese. 
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  E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI 

Măsura M2/ 6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL 

Someș-Nadăș” 

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

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

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L                     

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 ELIGIBILITATII 
 

1.  Verificarea condițiilor de eligibilitate 

 

    

A. Verificarea eligibilității solicitantului 
DA NU  

NU 
ESTE 

CAZUL 

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

   

2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?    

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în 
Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? 

   

4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?    

Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa 
cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de 
minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“)  

5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în 
dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 702/ 
2014? 

   

6. Solicitantul respectă regula  privind cumulul ajutoarelor de 
minimis? 

   

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili  

  
 

EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile 
din fișa măsurii din SDL? 

  
 

EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța 
investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi 

  
 

EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și 
potențialul economic al acesteia  

  
 

EG5 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății 
terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului 

  
 



 

Secțiuni specifice 

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  

(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă 
certificatul de urbanism) 

   

EG7 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie 
să deţină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă funcţionalitatea 
sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ 
apă uzată) 

   

EG8 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze 
în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu 
există 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ 
apă uzată) 

   

EG9 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. 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă, 
silvică și de irigații) 

   

EG10  Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă) 
   

EG11 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se 
regăsește în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării drumului 
forestier, acesta să se regăsească în inventarul deținătorului 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică) 

   

EG12 Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiţia în drumuri 
forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică) 

   

EG13 Investiția  este  în  conformitate  cu  planurile  de  gestionare  a  
bazinelor  hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru 
suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de 
irigații) 

   

EG14 Investiția prevede contorizarea apei. 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de 
irigații) 

   



 

EG15 Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul 
Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din 
România. 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de 
irigații) 

   

EG16  Sistemul  de  irigații prevăzut prin proiect trebuie să  fie  racordat  
la  o infrastructură principală funcțională. 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de 
irigații) 

   

EG17  Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul 
turistic, la finalizarea acesteia 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de 
patrimoniu) 

   

 Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL 

EG18 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să 
fie pe teritoriul GAL; 

   

EG19 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de 
plată 

   

EG20 Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, 
taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat. 

   

 

 

. 



 

VERIFICAREA BUGETULUI 
 

3. Verificarea bugetului indicativ 
 

3.Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016  

 S-a utilizat cursul de transformare 

  1 EURO =  …………………………..LEI 

 din data de :  

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori 
fără TVA )  Cheltuieli 

conform Cererii 
de finanţare 

Verificare  

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
  

Cheltuieli 
conform 
SF/DALI 

Diferenţe fată de 
Cererea de 
finanţare 

E N E N E N 

1 
2 3 4 5 6 7 

euro euro euro euro euro euro 

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

0 0 0 0 0 0 

1.1 Cheltuieli pentru obţinerea  
terenului (N) 

 0  0  0 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea 
terenului  

0 0 0 0 0 0 

1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  
protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială  

0 0 0 0 0 0 

1.4 Cheltuieli pentru 
relocarea/protecţia utilităţilor 

0 0 0 0 0 0 

 



 

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii 

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

3.1 Studii 0 0 0 0 0 0 

   3.1.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 

   3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului 

0 0 0 0 0 0 

   3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

3.3 Expertizare tehnică 0 0 0 0 0 0 

3.4 Certificarea performanţei 
energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 

0 0 0 0 0 0 

3.5 Proiectare 0 0 0 0 0 0 

   3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0 0 0 0 

   3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 



 

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

0 0 0 0 0 0 

   3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de 
execuţie 

0 0 0 0 0 0 

3.6 Organizarea procedurilor de 
achiziţie (N)  

 0  0  0 

3.7 Consultanţă 0 0 0 0 0 0 

   3.7.1. Managementul de proiect 
pentru obiectivul de investiţii 

0 0 0 0 0 0 

   3.7.2. Auditul financiar (N)  0  0  0 

3.8 Asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 

   3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 

0 0 0 0 0 0 

       3.8.1.1. pe perioada de execuţie a 
lucrărilor 

0 0 0 0 0 0 

       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 

0 0 0 0 0 0 

   3.8.2. Dirigenţie de şantier 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

4.1 Construcţii şi instalaţii  0 0 0 0 0 0 

4.2 Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale 

0 0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 

0 0 0 0 0 0 



 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0 0 0 0 0 0 

4.5 Dotări   0 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din 
care:  

0 0 0 0 0 0 

5.1 Organizare de şantier   0 0 0 0 0 0 

     5.1.1 lucrări de construcţii  şi 
instalaţii aferente organizării de 
şantier  

0 0 0 0 0 0 

     5.1.2 cheltuieli conexe organizării 
şantierului (E) 

0 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

0 0 0 0 0 0 

   5.2.1. Comisioanele şi dobânzile 
aferente creditului băncii finanţatoare 
(N) 

 0  0  0 

   5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 
controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

0 0 0 0 0 0 

   5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 
controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 

0 0 0 0 0 0 

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

 0  0  0 

   5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

0 0 0 0 0 0 



 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
(N) 

 0  0  0 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate 

0 0 0 0 0  

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe 
tehnologice şi teste - total, din care: 

0 0 0 0 0 0 

6.1 Pregătirea personalului de 
exploatare (N) 

 0  0  0 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL     0 0 0 0 0 0 

        

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 
5%)  

0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA 0 0 0 0 0 0 

 Valoare TVA   0 0 0 0 0 0 

        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA  0 0 0 

 
Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit în 
conformitate cu prevederile HG 907/2016) 

1 Euro = ................LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea 
publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> la data 
întocmirii Studiului de fezabilitate) 

 
 
3. Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 – pentru obiectivele/proiectele de investiții 

prevăzute la art. 15 din HG 907/2016 
 
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 

Veri 

Denumirea capitolelor de 
cheltuficare CRFI 

R/AFIR 
 

Cheltuieli confo 

 
rm SF 

/DALI 
Diferenţe faţă de 

 Cererea de 
Finanţare 

  E N E N E N 

1 2 3  
4 
 

5 
6 

7 

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

0 0 0 0 0 0 

1.1 Cheltuieli pentru obţinerea  
terenului (N) 

 0  0  0 

 

1.2 
Cheltuieli 
pen 

 
tru am 
enajarea 
terenul 

ui  
0 

0 0 0 0 0 

1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  
protecţia med 

iului 
 şi aducerea 
la 

0 0 0 0 0 



 

 starea 
iniţială  

0 

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiec 

tivului - 
total  

0 
0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

3.1 S 

tudii de 
teren 

0 
0 0 0 0 0 

3.2 Obţinere de avize, acorduri şi 
aut 

orizaţi 
i  

0 
0 0 0 0 0 

3.3 Proiectare şi inginerie 0 0 0 0 0 0 

3.4 Organizarea procedurilor de 
achiziţie (N) 

 
 

0  0  0 

3.5 Consultanţă 0 0 0 0 0 0 

3.6 Asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

Construcţii şi lucrări de inte 

rvenţii – 
tota 

l, din care: 
0 

0 0 0 0 0 

4.1 Construcţii şi instalaţii 0 0 0 0 0 0 



 

4.2  

Montaj 
utilaj 
tehnologic  

0 

0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje şi echipament 

 tehn 
logice cu 
montaj 
(procurare) 

0 

0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje şi echipamente fără 
montaj, mijloace de transport noi 
solicitate prin 

 proiect, 
alte 
achiziţii 
specifice  

0 

0 0 0 0 0 

4.5 Dotări  0 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 

Cap 

itolul 5 Alte 
cheltuieli - 
t 

otal, din 
care:  

0 

0 0 0 0 0 

5.1 Organizare de şantier  0 0 0 0 0 0 

  5.1.1 lucrări de construcţii şi 
instalaţii aferente organizării de 
şantier 

0 0 0 0 0 0 

5.1.2 cheltuieli conexe organizării 
şantierului (E) 

0 0 0 0 0 0 



 

5 

2 Comis 
ioane, taxe, 
costul c 

reditului 
0 

0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
(N) 

 0  0  0 

 Capi 

tolul 6 
Cheltuieli 
pentru 
darea în 
exploatare 
- total, din  

care 
  

 

0  0  0 

6.1 Pregătirea personalului de 
exploatare (N) 

0 0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologice, încercări, 
rodaje, expertize la recepţie  

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0  0  0  

 ACTUALIZARE Cheltuieli 

 Eligibile 
(max 

5 
 
  

0 

0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL fără TVA  0 0 0    

       



 

 V 

aloare T 
VA 

      

        

 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)  

 
 



 

3.A. Verificarea bugetului indicativ  

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. 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? 

Da cu diferente* 

   

3.5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul 

indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ? 
   

3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor 

neeligibile/eligibile?. 

 
 

 
 

 
 

  

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


 

4.A. Verificarea rezonabilităţii preţurilor  

4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor Verificare efectuată 

DA NU 

NU 
ESTE 
CAZUL 

1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date?    

2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza 
de date? 

   

3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se 
încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? 

   

4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată 
privind sursa de preţuri? 

   

5 La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul 
de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare , sau 
Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind 
precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea 
situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a 
monumentelor istorice? (HG nr.363/2010 abrogat de ART 1 din ORD DE 
URGENŢĂ 85 13/09/2018 la data de 20 Septembrie 2018) 

   

 

 
 

   

5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată 

DA NU NU 
ESTE 
CAZUL 

1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie 
publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși: 

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100% 
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 

   

2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public 
nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși 
valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 50.000 euro? 

   

3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din 
valoarea totală a ajutorului  public nerambursabil? 

Da cu diferente 

   

 

Plan Financiar  M2/6B 

 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%)    
 

 

 

 



 

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 

Expert 1      

 



 

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 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 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 
 

Criteriu 

selecție 

Criterii de selecție pentru Măsura M2/6B 

Incluziune socială și combaterea sărăciei în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș 

Punctaj Punctaj 

evaluare 

Justificare punctaj 

CS1. Numărul de comunități segregate acoperite 

prin proiect. 

20 puncte  Se va verifica Studiul 

de fezabilitate depus 

de către solicitant. Mai mult de 2 comunități segregate acoperite 

prin proiect 

20  

2 comunități segregate acoperite prin proiect 10  

CS2. Proiecte care propun mai multe activități 

incluzive și de integrare a minorităților rome; 

20 puncte  Se va verifica Studiul 

de fezabilitate depus 

de către solicitant. 

CS3.  Solicitantul dispune de personal calificat, 

propriu sau cooptat; 

20  Se vor verifica 

documentele 

justificative depuse de 

solicitant (extras 

Revisal, contract de 

munca, contract de 

colaborare, contract 

prestari servicii, CV, 

diplome, documente 

care atesta experienta 

personalului, alte 

documente 

echivalente) 

CS4.  Populația netă care beneficiază de investiție; Max. 30  Se va verifica Studiul 

de fezabilitate depus 

de către solicitant.  Populatie care beneficiază de investitii peste 

10.000 de persoane 

30  

 Populatie care beneficiază de investitii sub 

10.000 persoane 

10  

CS5. Solicitantul să fi fost beneficiar direct sau 

indirect pe Măsura M1/6B Dezvoltarea 

infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-

Nadăș. 

10 puncte   Se va verifica Studiul 

de fezabilitate depus 

de către solicitant. 

TOTAL  100 puncte 

PUNCTAJ MINIM  25 puncte 

 

❖ Punctajul minim admis la finanțare este de 25 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. Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; 

2. Numărul de comunități segregate cărora se adresează proiectul; 



 

3. Data și ora depunerii proiectului. 

 

 

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 

 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL ȘI SELECTAT 

 ELIGIBIL ȘI NESELECTAT 

 NEELIGIBIL 
 

Observații: 
Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul, 
- motivul pentru care expertul a bifat ”Nu este cazul”, dacă este cazul, 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. . 

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



 

METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN 
PREVEDERILE ART. 17 ALIN. (1) LIT. c), ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), c), d), e) și g) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013 

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

- necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii 

la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare existentă 

la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din 

documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;  

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de selecție; 
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare; 
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt 

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

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

A. Verificarea eligibilității solicitantului 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1. Solicitantul este înregistrat în 
Registrul debitorilor AFIR atât 
pentru Programul SAPARD, cât 
și pentru FEADR? 
 
 
Documente verificate : 
Declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului din 
secțiunea F din cererea de 
finanțare. 
 
 

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în 
Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul 
\\alpaca\Debite  
În situația în care solicitantul este înscris în Registrul 
debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, 
inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale 
solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest 
punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în 
care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează 
poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
„Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. 
În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma 
solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, 
expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă. 
În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat 
declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul 
solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul 
refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare 
proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 
declarată neeligibilă. 
În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: Verificarea 
conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea 
contractării expertul va verifica dacă beneficiarul a depus 
„Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv 
dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)” în 

file://///Prosys/Debite


 

termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii 
de finanțare și semnarea contractului de finanțare.  

2. Solicitantul se regăseşte în 
Bazele de date privind dubla 
finanţare? 
 
Documente verificate : 
Secțiunea C din cererea de 
finanțare. 
Declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului din 
secțiunea F din Cererea de 
Finanțare 
 
Baza de date FEADR  
Baza de Date pusă la dispoziţia 
AFIR de către MADR prin AM-
PNDR: lista proiectelor finanţate 
din alte surse externe aflate în 
perioada de valabilitate a 
contractului (inclusiv perioada 
de monitorizare); 
 
 
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 2007 pentru aceleaşi tipuri 
de investiţii. 

Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin 
următoarele verificări: 

• existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; 

• prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul 
rubricii „Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după 
caz)” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F 
din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate 
punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv 
punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus 
asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază 
de altă finanţare din programe de finanţare 
nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat 
şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din 
secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar 
în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul 
bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest 
scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată 
neeligibilă. 

• verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; 

• verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către 
MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte 
surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista 
proiectelor finanţate din alte surse.  

Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de 
date pusă la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin 
verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de 
Înregistrare Fiscală. 
 
►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat 
de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip 
de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de 
finanţare şi/ sau nu a prezentat  documentul din care să reiasă 
că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită  aceste 
lucruri prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să 
îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se 
consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea 
de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta 
cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte 
nu este respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă. 
 
►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat  de finanţare 
nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul 



 

verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare 
nerambursabilă: 
- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total 
sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  
-dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor 
eligibile pentru care solicită finanţare  
Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica 
Observaţii.  
Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul 
bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 

3. Solicitantul şi-a însuşit în 
totalitate angajamentele 
asumate în Declaraţia pe proprie 
răspundere, secțiunea (F) din CF? 
 
Documente verificate : 
Cerere de finanțare completată, 
semnată și, după caz, ștampilată 
de reprezentantul legal al 
solicitantului. 

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din 
secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este  datată, 
semnată și, după caz, ștampilată.  
Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu 
este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, 
expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care 
solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează 
poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
„Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. 
În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria 
răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, 
pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt 
respectate punctele însușite prin declarația menționată mai 
sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, 
cererea fiind declarată eligibilă.  
De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul 
verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant 
în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar 
cererea de finanțare este declarată neeligibilă. 
Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a 
unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor 
privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, 
înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită 
beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma 
răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în 
caz contrar, expertul bifează NU. 

4. Solicitantul este în insolvență 
sau incapacitate de plată? 

Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență 
publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este 
în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se 
confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează 
căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 

5. Solicitantul se încadrează în 
categoria „întreprinderilor 
aflate în dificultate”, așa cum 
acestea sunt definite în 
Regulamentul (UE) nr. 651/ 
2014 ? 
 
Documente verificate: 

Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se 
încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite 
în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de 
ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte 
categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 
 



 

Declaraţia pe propria 
răspundere că beneficiarii nu se 
încadrează în definiţia 
întreprinderii în dificultate; 
 
Situațiile financiare aferente 
ultimului şi penultimului 
exercițiu financiar anual 
încheiat, depuse la organele 
financiare competente, cu 
excepția întreprinderilor 
încadrate în categoria start-up; 
 
Declarația de inactivitate 
înregistrată la Administrația 
Financiară, în cazul solicitanților 
care nu au desfășurat activitate 
anterior depunerii proiectului; 
 
 
 

Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a 
solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor 
aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite în Reg. (UE) 
nr. 651/2014, experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor 
din această declarație, în funcție de tipul de întreprindere și 
ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare anuale 
care au fost anexate Cererii de finanțare.  
 
Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul 
se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci 
bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 
 
 

6. Solicitantul respectă regula 
privind cumulul ajutoarelor de 
minimis? 
 
Documente verificate: 
Declaraţie pe propria 
răspundere a solicitantului cu 
privire la respectarea regulii 
privind cumulul ajutoarelor, în 
conformitate cu prevederile  
Ordinului nr. 107/24.04.2017 al 
ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale. 

Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se 
încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite 
în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de 
ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte 
categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 
 
Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în 
Declaraţia pe propria răspundere cu privire la respectarea 
regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de 
ajutor de minimis aferentă submăsurii 19.2. 
De asemenea, expertul va verifica în Registrul ajutoarelor de 
stat/ de minimis acordate din fonduri naționale și/ sau 
comunitare de către entitățile care acordă ajutoare în 
România (din momentul în care acesta este operațional), dacă 
solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de minimis în 
ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.  
Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În 
cazul în care se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de 
ajutor de minimis în ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula 
de cumul privind ajutoarele de minimis este îndeplinită.  
În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul 
a beneficiat de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 
ani (în cursul exercițiului financiar respectiv și în ultimele 2 
exerciții financiare precedente) pentru aceleași costuri 
eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste plăți 
și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași 



 

costuri eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului 
pentru prezenta schemă de ajutor de minimis. În cazul în care 
suma menționată mai sus nu conduce la depășirea 
intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind 
cumulul ajutoarelor este îndeplinită.  
În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul 
ajutoarelor de minimis și nu se încadrează în categoria 
beneficiarilor eligibili. 

 

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 

 

Documente comune: Certificat 
de înregistrare fiscală, Punctul/ 
punctele de lucru, după caz ale 
solicitantului, trebuie să fie 
situate în teritoriul GAL, investiția 
realizându-se în teritoriul GAL; 
Declarația pe proprie răspundere 
a solicitantului privind datoriile 
fiscale restante;  

 

Documente de înființare 
specifice categoriei de 
beneficiari: 

În cazul comunelor, nu se verifică 
niciun document 

În cazul ONG/ ADI: actul de 
înfiinţare şi statutul, încheiere 
privind înscrierea în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă 
definitivă/ Certificat de 
înregistrare în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, actele 
doveditoare ale sediului 

În cazul persoanelor juridice de 
drept privat cu scop patrimonial: 
Extrasul de informații de la 
registrul comerțului emis la data 
cererii de finanțare, Certificatul 
de înregistrare fiscală 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 
si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în 
documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI. 

Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul 
A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din 
documentele prezentate. 

Pentru proiectele de infrastructură socială: 

Furnizori de servicii sociale pot fi: 

1. Furnizori publici de servicii sociale: 

- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi autorităţile executive din 
unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de 
comună, oraş, municipiu; 

- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii 
aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au 
stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale 
pentru anumite categorii de beneficiari; 

- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii 
publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale 
integrate. 

 

2. Furnizorii privati de servicii sociale: 

- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si 
fundatiile, inclusiv GAL; 

- cultele recunoscute de lege;  

- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale 
recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare; 

- persoanele fizice autorizate în conditiile legii; 



 

 

În cazul formelor asociative: 

Hotărâre judecătorească privind 
înregistrarea persoanei juridice 
pentru forme asociative 
constituite conform Legii 1/2000;  

Certificatul de înregistrare în 
registrul comerțului/ Statutul 
asociației (formei asociative) în 

cazul în care aceasta nu este 
înregistrată la ONRC,  

 

-Declaratia pe propria 
răspundere de la secțiunea F a 
cererii de finanţare. 

 

Documente specifice tipului de 
proiect și categoriei de 
beneficiari 

 

- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate 
categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu 
excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi 
a celor prevăzute la art. 83. 

 

3. Autoritatea publică locală (APL), în parteneriat cu un 
furnizor de servicii sociale: 

 

Documente Verificate:  

- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si 
Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale 

- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ 
sucursalei/ punctului de lucru al solicitantului 

- Actele juridice de înființare și funcționare specifice 
fiecărei categorii de solicitanți 

- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii 
sociale (doar în cazul în care APL aplică în parteneriat) 

 

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de 
broadband, beneficiarii eligibili sunt:  

1. operatori economici care se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației 
în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează 
să activeze în domeniul TIC; 

Documente Verificate: 

- Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – 
document extras din ultima versiune a SDL aprobată de 
AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc 
informații referitoare la versiunea SDL, data la care 
aceasta a fost aprobată) 

- documente de înființare 
- declarațiile pe proprie răspundere menționate în cererea 

de finanțare (încadrarea în IMM, firmă în dificultate, 
minimis, asumare sustenabilitate proiect, inclusiv 
declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu 
ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea 
geografică a rețelelor publice de comunicații electronice 
și a elementelor de infrastructură fizică necesare 
susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în 
concesiune.  

 



 

2. GAL 1 : în situația în care acesta este menționat ca 
beneficiar în fișa măsurii din SDL, cu respectarea legislației 
specifice. 

Documente Verificate 

- Autorizația GAL 
- Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul 

poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin 
Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite 
investiții în infrastructura de broadband 

- Precontract privind promisiunea de concesionare a 
serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura 
ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul 
MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția 
selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului 

- Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – 
document extras din ultima versiune a SDL aprobată de 
AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc 
informații referitoare la versiunea SDL, data la care 
aceasta a fost aprobată) 

 

3. entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației 
specifice2 

Documente Verificate 

- Precontract privind promisiunea de concesionare a 
serviciilor/ rețelei de comunicații (a se vedea procedura 
ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul 
MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția 
selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului 

- Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – 
document extras din ultima versiune a SDL aprobată de 
AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc 
informații referitoare la versiunea SDL, data la care 
aceasta a fost aprobată) 

Indiferent de tipul de solicitant, se prezintă obligatoriu: 

- Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii 
de finanțare 

- Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din 
Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru 
situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele 
și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura 
fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de 
ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul 
comunicațiilor electronice, pentru situațiia în care 
solicitantul FEADR este deja autorizat 

 
1Pentru procedura de notificare a se vedea: 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf sau 
www.ancom.org.ro – Secțiunea Consultare/observații și precizări 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf
http://www.ancom.org.ro/


 

 

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura 
silvică, beneficiarii eligibili sunt: 

a. Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare 
proprietari de pădure şi/ sau asociaţiile acestora, constituite 
conform legislaţiei în vigoare; 

b. Unități administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale 
acestora, proprietari de pădure, constituite conform 
legislaţiei în vigoare;  

c. Administratorul fondului forestier proprietate publică a 
statului, constituit conform legislaţiei în vigoare. 

Documente Verificate: 

- Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – 
document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM 
PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc 
informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a 
fost aprobată) 
- documente de înființare 
- Documente din care să reiasă că solicitantul este 
proprietar de păduri 

 

Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de 
înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul 
constitutiv și Statut sunt menţionate următoarele: denumirea 
asociaţiei, asociaţii,  sediul, durata, scopul înfiinţării şi 
membrii Consiliului Director.  

Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, 
pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului 
propus şi corespunde informaţiilor din B1.3 din Cererea de 
Finanțare. 

 
Pentru beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructura 
silvică, expertul verifică dacă în certificatul de înregistrare 
fiscală este specificat codul activităţii finanţate prin proiect. În 
cazul asociațiilor (formelor asociative) care nu sunt 
înregistrate la O.N.R.C. (nu au cod CAEN), expertul va verifica 
că acestea își desfășoară activitatea în domeniul forestier pe 
baza prevederilor din Statut referitoare la scopul și obiectivele 
înființării lor. De asemenea, acestea vor trebui să 
demonstreze că au venituri din activități economice directe. 
Pentru toţi solicitanţii proiectelor de investiții în infrastructura 
silvică, expertul verifică documentele depuse din care să 
reiasă că solicitantul este proprietar de păduri (titlu de 
proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de 
punere în posesie). 
 



 

Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va 
verifica depunerea Actului de înfiinţare şi statutului 
Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc). 

Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe 

proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale 

restante.  

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, 
expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.   

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, 
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop larubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi 
declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la 
final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). 

 

EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

 DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 
 
Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 
Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și 
dotărilor care nu presupun montaj) întocmite 
conform legislaţiei în vigoare  
Certificatul de Urbanism, după caz 
 
Avizul tehnic al INSCC, în cazul proiectelor 
care vizează investiții în infrastructura de 
broadband 

 

În cazul proiectelor care vizează investiții 
asupra obiectivelor de patrimoniu: 

Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, dup 
caz, de către serviciile publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile 
Județene pentru Cultură ) pe raza cărora sunt 
amplasate obiectivele, conform Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, sau Certificat emis de 
INP (pentru obiectivele de patrimoniu 
neclasificate) care să confirme faptul că se 
poate interveni asupra obiectivului propus 
(documentația este adecvată) 

Pentru proiectele de infrastructură socială: 

- Tipul de infrastructură: nu se finanțează 
infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare).  

 

Pentru proiectele care vizează investiții în 
infrastructura de broadband 

Acțiunile eligibile 

a. Crearea sau modernizarea buclelor 
locale la punct fix care presupune: 

i. crearea unei infrastructuri de acces 
broadband la punct fix (buclă locală sau ”last 
mile”) în zonele fără acces la internet în bandă 
largă; 

ii. modernizarea infrastructurii existente 
de telecomunicații, în întregime sau parțial, 
inadecvată (care prezintă calitate scăzută, 
capacitate scăzută, siguranță scăzută sau 
acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o 
calitate minimă a serviciilor broadband. 

iii. investițiile eferente racordării la o rețea 
de distribuție (backhaul network) în vederea 
asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua 
magistrală (backbone network). 

b. Crearea rețelei de distribuție și 
crearea sau modernizarea buclelor locale, care, 



 

Lista monumentelor istorice 2015, conform 
Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și 
cultelor nr. 2314/2004, cu modificările 
ulterioare, astfel cum a fost modificată și 
completată prin Ordinul ministerului culturii 
nr.2.828/2015. În cazul în care clasarea 
bunului imobil s-a realizat după ultima 
modificare a Listei monumentelor istorice, se 
va prezenta copia Ordinului ministrului culturii 
de clasare și copia Monitorului Oficial al 
României Partea I în care a fost publicat. (doar 
pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ 
grupa B) 

 

 

pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune 
și: 

i. crearea unei infrastructuri de distribuție 
broadband (backhaul network), în zonele în care 
aceasta nu există, de la punctul de inserție în 
rețeaua magistrală de mare capacitate 
(backbone network) până la punctul local de 
acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta 
rețeaua de acces local la rețeaua backbone; 

ii. investițiile aferente creării unei 
infrastructuri de distribuție (backhaul-network) 
în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la 
rețeaua magistrală (backbone network) și 
realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de 
racordare la rețelele backbone. 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi 
eligibile: 

- lucrările de realizare sau modernizare a 
buclelor locale la punct fix (last-mile network), de 
la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) 
la utilizatorul final; 

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv 
lucrările aferente necesare; 

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate 
lucrările civile aferente instalării și punerii în 
funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, 
conducte, piloni, stații la sol etc.); 

- finanțarea sistemelor de software necesare;  

- instalarea elementelor de rețea și a 
facilităților asociate acestora e.g.: switch local 
digital și routere, puncte de prezență etc. 

 

Pentru proiectele care vizează investiții în 
infrastructura silvică 

Expertul verifică dacă SF/DALI este întocmit/ă de 
către persoane fizice/juridice atestate în baza 
Ordinului nr. 576/2009 a ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale. Anexat la SF/DALI 
trebuie să existe atestatul proiectantului, eliberat 
în conformitate cu ordinul menționat mai sus. 

Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea 
de Finanţare şi SF/ DALI dacă investiția se 
încadrează în cel puțin unul din  tipurile de sprijin  
prevăzute prin fișa măsurii din SDL.  



 

Se verifică dacă certificatul de urbanism este 
eliberat pentru investiţia propusă prin proiect, 
dacă este valabil la data depunerii Cererii de 
finanţare, dacă sunt completate elementele 
privind tipul şi numărul documentului de 
urbanism în baza căruia s-a eliberat. 

 

În cazul proiectelor care vizează investiții asupra 
obiectivelor de patrimoniu: 

Se va verifica faptul că se poate interveni asupra 
obiectivului propus spre finanțare care face parte 
din patrimoniul cultural de interes local (conform 
Avizului emis de către Ministerul Culturii sau, 
după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii/ 
Certificatului emis de INP). 

Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de clasă (grupă) B trebuie 
să se regăsească în Lista monumentelor istorice 
2015 – prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul MCC 
nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizată și a Listei 
monumentelor istorice dispărute, astfel cum a 
fost modificată și completată prin Ordinul 
Ministerului Culturii nr. 2.828/2015. 
În cazul proiectelor prin care se prevede 
construcția, extinderea și/sau modernizarea 
drumurilor de acces ale așezămintelor monahale, 
expertul verifică dacă investiţia se realizează în 
cadrul proiectului care prevede și restaurarea, 
conservarea și/ sau dotarea așezămintelor 
monahale și dacă drumurile aparțin 
așezămintelor monahale (mănăstire, schit sau 
metoc). 

 

În cazul proiectele care vizează achiziționarea de 
utilaje și echipamente pentru serviciile publice: 

Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă 
fac parte din înființarea serviciului (serviciu 
pentru deszăpezire, înființare pompieri etc.) sau 
dacă serviciul există, dar nu este dotat, se pot 
finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie 
dimensionate și corelate cu suprafața pentru 
care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, 
solicitantul va prezenta în Memoriul justificativ 
situația actuală, precum și modalitățile de 
rezolvare a problemei.  



 

Atenție! La verificarea pe teren, se vor verifica 
Fișele de inventar ale solicitantului privind aceste 
echipamente.   

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de 
sprijin prevăzute prin sub-măsură, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează 
casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin 
documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuţa din 
coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia 
lui în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 

EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data ultimei plaţi. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile 
Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau 
Hotărârea Adunării Generale a ONG/ 
document echivalent specific fiecărei 
categorii de solicitant (de ex., Hotărârea 
Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult) 

 

Actul/ Hotărârea organului de decizie al 
persoanei juridice proprietare/ administrator 
de păduri privind implementarea proiectului, 

 

Declarația pe propria răspundere a 
solicitantului privind asigurarea 
sustenabilității investiției prin 
operaționalizarea infrastructurii (pentru 
proiectele de infrastructură socială)  

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele 
local/ e sau proprii pentru perioada de 
realizare a investiţiei; 

• angajamentul de a asigura mentenanța 
investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, 
de la data ultimei plăți;  

• caracteristici tehnice ale 
investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, 
volume, capacităţi etc.); 

• nominalizarea şi delegarea reprezentantului 
legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în 
derularea proiectului. 

Pentru proiectele care vizează investiții în 
infrastructura silvică: 

• suprafeţele forestiere deservite de investiţie; 

• angajamentul de a asigura că prin investiţia în 
drumuri forestiere, acestea vor fi deschise 
publicului în mod gratuit.  

Pentru proiectele care vizează investiții în 
infrastructura agricolă: 

• suprafeţele deservite de investiţie; 



 

• agenții economici (agricoli și non-agricoli), 
obiective turistice și agroturistice, deserviți 
direct de investiție (număr și denumire). 

• angajamentul privind asigurarea accesului 
public (fără taxe) la investiţia realizată prin 
proiect 

 

Pentru proiectele de infrastructură socială, 
solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea 
sustenabilității investiției prin operaționalizarea 
infrastructurii. Beneficiarii măsurilor de finanțare a 
infrastructurii sociale trebuie să asigure 
sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau 
prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin 
depunerea unui proiect distinct cu respectarea 
condițiilor specifice POCU. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile 
Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie sau Declarația pe propria răspundere a 
solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției, cu punctele obligatorii menționate pentru 
realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul 
bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a 
proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 

EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile 
Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau 
Hotărârea Adunării Generale a ONG/ 
document echivalent specific fiecărei 
categorii de solicitant (de ex., Hotărârea 
Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult) 

 

Actul/ Hotărârea organului de decizie al 
persoanei juridice proprietare/ administrator 
de păduri privind implementarea proiectului 

 

Avizul tehnic al INSCC (pentru proiectele care 
vizează investiții în infrastructura de 
broadband) 

 

 

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e 
sau proprii pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 

• angajamentul de a asigura mentenanța 
investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de 
la data ultimei plăți;  

• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor 
propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

• nominalizarea şi delegarea reprezentantului 
legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în 
derularea proiectului. 

Pentru proiectele care vizează investiții în 
infrastructura silvică: 



 

 • suprafeţele forestiere deservite de investiţie; 

• angajamentul de a asigura că prin investiţia în 
drumuri forestiere, acestea vor fi deschise 
publicului în mod gratuit.  

Pentru proiectele care vizează investiții în 
infrastructura agricolă: 

• suprafeţele deservite de investiţie; 

• agenții economici (agricoli și non-agricoli), 
obiective turistice și agroturistice, deserviți 
direct de investiție (număr și denumire). 

• angajamentul privind asigurarea accesului 
public (fără taxe) la investiţia realizată prin 
proiect 

Pentru proiectele care vizează investiții în 
infrastructura de broadband: 

Expertul verifică secțiunea referitoare la 
identificarea în LZA a localităților pentru care se 
propune proiectul de investiții.  

În situația în care unele localități nu sunt 
identificate în LZA, se verifică dacă există 
corespondența cu ANCOM în vederea solicitării 
acordului de oportunitate pentru includerea 
localității respective în proiect. 

Secțiuni specifice: 

NOTĂ! 

Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru celelalte 
tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 

 

 

 

EG8 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul 
domeniului public al statului 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Pentru infrastructura agricolă: 
Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al UAT/ UAT-uri întocmit 
conform legislaţiei în vigoare atestat prin 
Hotărârea Guvernului  și publicat în 
Monitorul Oficial al României (copie 
Monitor Oficial) și, dacă este cazul,  

 

Pentru infrastructura agricolă: 
Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului 
public daca terenul pe care se amplasează proiectul 
sau drumul de exploatare agricolă care se 
modernizează este înregistrat în inventarul 
bunurilor care apațin domeniului public. În situaţia 
în care în inventarul publicat în Monitorul Oficial al 
României drumurile de exploatare agricolă care fac 



 

Hotărârea Consiliului Local privind 
aprobarea modificărilor şi/ sau 
completărilor la inventarul domeniului 
public,  în sensul includerii în domeniul 
public sau detalierii unei/unor poziții 
globale, cu respectarea prevederilor Art. 
115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a administraţiei publice locale, 
adică să fi fost supusă controlului de 
legalitate al Prefectului, în condiţiile legii 
(numai în situaţia în care în Inventarul 
bunurilor care aparțin  domeniului public, 
atestat   prin hotărâre a Guvernului şi 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
drumurile de exploatare agricolă care fac 
obiectul proiectului nu sunt incluse în 
domeniul public sau sunt incluse într-o 
poziţie globală sau nu sunt clasificate). 
 
 
Pentru infrastructura silvică: 
Documente care atestă dreptul de 
proprietate/ administrare asupra: 
Fondului forestier în care se amplasează un 
drum forestier nou, din proprietatea 
solicitantului, incluse în amenajamentul 
silvic: titlu de proprietate/contract de 
vânzare-cumpărare/proces verbal de 
punere în posesie; pentru RNP dovada 
detinerii in administrare a terenurilor 
forestiere proprietate publică de către 
administrator se face conform legii si pe 
baza amenajamentelor silvice în vigoare, în 
conditiile regimului silvic ;  
Drumurilor care fac obiectul modernizării 
(în cazul modernizărilor drumurilor 
forestiere existente): 
Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public, în cazul 
administratorului pădurilor statului  

sau 
       3.2.2.   Procesul verbal/Protocolul de 
predare-primire a drumului – în cazul 
proprietarilor publici (UAT-uri) şi privaţi 
care au primit în proprietate drumul 
urmare a aplicării legilor de reconstituire a 
dreptului de proprietate 
Hotărâre a Guvernului de trecere din 
domeniul public al statului în domeniul 

obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul 
public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt 
clasificate, expertul verifică în documentul HCL 
legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate şi 
dacă prin acestea se dovedeşte că terenul sau 
drumurile care fac obiectul proiectului aparţin 
domeniului public. 
Dacă HCL include alte modificări decât cele 
acceptate, criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.     
Pentru HCL este suficientă prezentarea adresei de 
înaintare către instituţia Prefectului pentru 
controlul de legalitate. 
Drumurile de exploatare agricolă care au fost 
reclasificate din drumuri publice (comunale, 
vicinale, străzi) nu sunt eligibile dacă inventarul    
bunurilor ce aparțin domeniului public astfel 
modificat nu este aprobat prin Hotărâre a 
Guvernului. 
 
 
Pentru infrastructura silvică: 
Pentru beneficiarii prezentei scheme expertul 
verifică dacă documentele de proprietate/ 
administrare (în cazul RNP) asupra terenului din 
fond forestier sunt emise pe numele 
proprietarului/solicitantului și dacă terenul pe care 
este amplasată investiția aparține acestora (sau 
este în administrarea acestuia în cazul RNP).  
Pentru persoanele juridice proprietari privați de 
pădure, asociaţii de proprietari de pădure 
constituite conform legii expertul verifică dacă 
bunul care face obiectul modernizării este cuprins în 
proprietatea acestora. 
Pentru UAT/ UAT-uri care prin proiectul depus 
modernizează drumuri forestiere expertul verifică 
documentul din care reiese că bunul aparţine 
solicitantului, cu drept de proprietate.  
Pentru unitătile si filialele  din structura RNP-
ROMSILVA se verifică dacă terenul forestier pe care 
se va efectua investitia este în administrarea 
acestuia, conform prevederilor extraselor de 
amenajamentul silvic în vigoare .  
 
Expertul verifică dacă există concordanță între 
documentele prezentate de solicitant privind 
instalatiile de transport din amenajamentul silvic, a  
Planurilor privind instalaţiile de transport și harta 
amenajistică a fondului forestier în care este/va fi 
amplasată investiţia. 
  



 

public al unităţilor administrativ teritoriale, 
în cazul drumurilor preluate în baza OG 
96/1998 completată prin Legea 120/2004 
sau în baza Legii 192/2010 cu modificările și 
completările aduse la aceasta de legea   
99/2015. Solicitanții (UAT-uri și/sau 
asociațiile acestora) vor depune și 
Protocolul de predare-primire a drumului și 
a terenului aferent acestuia încheiat 
urmare a Hotărârii de Guvern ; 

sau 
Protocolul de transmitere a drumurilor 
forestiere încheiat ca urmare a unei 
hotărâri judecătorești  

sau 
Actul de proprietate asupra drumului. 

 
Autorizația de functionare valabilă a 
ocolului silvic care administrează fondul 
forestier deservit de drumurile din proiect. 
Dacă este cazul : 

• Actele de proprietate asupra 
terenului din afara fondului 
forestier pe care se va amplasa 
tronsonul de drum nou aflat în afara 
perimetrului fondului forestier ; 

• Angajamentul solicitantului că 
aceste suprafețe pe care se va 
amplasa tronsonul de drum nou 
aflate în afara perimetrului fondului 
forestier vor fi incluse în fondul 
forestier, prin schimbarea 
destinației, conform legii, până la 
emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru infrastructura de irigații: 
3. Protocol / proces verbal de transmitere a 
dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită 
(pe o durată de minim 10 ani de la 

În cazul în care nu există concordanțe între 
documentele care atestă dreptul de 
proprietate/administrare asupra bunurilor care fac 
obiectul modernizării, condiția nu este îndeplinită. 
 
Pentru toţi solicitanţii menționați la punctele a. și b. 
de la paragraful 2.1 din ghidul solicitantului, 
expertul verifică orice alt document care atestă 
dreptul de proprietate asupra terenului fond 
forestier. 
 
 
De asemenea în cazul în care drumul forestier 
pentru care în proiect sunt prevăzute lucrări de 
modernizare/extindere a fost preluat (cumpărat) de 
la un alt proprietar expertul va verifica dacă a fost 
operată intrarea suprafeței aferente acestuia în Fișa 
de evidență a fondului forestier din amenajamentul 
silvic.   
Expertul verifică dacă autorizației de funcționare a 
ocolului silvic care administrează fondul forestier 
accesibilizat de drumurile din proiect este valabilă. 
În situația în care o parte din drumul nou, propus 
prin proiect, este în afara fondului forestier, 
solicitantul trebuie să depună la dosarul cererii de 
finanțare: 

• Actele de proprietate asupra terenului din 
afara fondului forestier pe care se va 
amplasa tronsonul de drum nou aflat în 
afara perimetrului  fondului forestier; 

• Angajamentul solicitantului că aceste 
suprafețe pe care se va amplasa tronsonul  
de drum nou aflate în afara  fondului 
forestier  vor fi incluse în fondul forestier, 
prin schimbarea destinației, conform legii, 
până la emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor.  

În cazul în care solicitantul nu a depus actele de 
proprietate pentru suprafețele de teren din afara 
fondului forestier și/sau anagajamentul menționat 
mai sus atunci expertul solicită acest/e document/e 
prin E3.4 iar în cazul în care acestea nu sunt 
prezentate de către solicitant atunci tronsoanele de 
drum nou situate în afara perimetrului  fondului 
forestier devin neeligibile 
 
Pentru infrastructura de irigații: 
Expertul verifică dacă documentul 3 este eliberat pe 
numele solicitantului şi include infrastructura de 
irigații care face obiectul modernizării  prin lucrările 



 

semnarea contractului de finanţare, şi după 
caz, declaraţie pe proprie răspundere prin 
care se angajează ca va prelungi 
protocolul/procesul verbal cu diferenţa de 
perioadă care să acopere perioada de 10 
ani)  asupra infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare pe care o administrează 
organizaţia/federaţia pentru agricultorii de 
pe teritoriul acesteia (OUAI/FOUAI). 
 
Documente ce atestă dreptul de 
proprietate/ folosinţă asupra terenului/ 
activului fizic aferent investitiei. 

 
Hotărârea Adunării generale a 
organizaţiei/ reprezentanților 
organizațiilor membre ale federaţiei 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru 
investiţia solicitată 

 
Document privind înregistrarea 
solicitantului în Registrul Naţional al 
Organizaţiilor de Îmbunatăţiri Funciare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru infrastructura socială, 
educațională, obiective de patrimoniu: 
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de 
avizare pentru Lucrari de Interventii 
si 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 
public al comunei/comunelor, întocmit 
conform legislaţiei în vigoare privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial 
al României (copie după Monitorul Oficial) 
și 
În situaţia în care în Inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public drumurile 
care fac obiectul proiectului nu sunt incluse 
în domeniul public sau sunt incluse într-o 
poziţie globală sau nu sunt clasificate, 
solicitantul trebuie să prezinte 

prevăzute în proiect . Infrastructura de irigații 
eligibilă–Infrastructura aflată în proprietatea / 
folosința OUAI/FOUAI. 
 
În situația în care doc. 3 este încheiat pe o perioadă 
mai scurtă, expertul va verifica declaraţia pe proprie 
răspundere a solicitantului prin care se angajează ca 
va prelungi protocolul/procesul verbal cu diferenţa 
de perioadă care să acopere cei 10 ani de la 
semnarea contractului de finanţare. 
 
Expertul verifică dacă din doc. 3.1  reiese că 
solicitantul are drept de proprietate/folosință 
asupra terenului/activului fizic aferent investiției. 
Acordul pentru realizarea investiţiei pentru membrii 
OUAI/FOUAI este asigurat prin Hotărârea Adunării 
Generale a Membrilor. Adunarea Generală a 
Membrilor va depune întreaga diligență pentru a 
obtine acordurile (declarații) de la deținătorii de 
teren care nu sunt membrii, precum și pentru 
rezolvarea oricăror divergențe/conflicte cu aceștia, 
și iși va asuma orice impediment/prejudiciu cauzat 
acestora (terților). 
 Expertul verifică ca documentele prezentate la pct. 
3.1 să fie emise pe numele solicitantului. 
Se  verifică dacă documentul 5 este eliberat pe 
numele solicitantului şi dacă datele de identificare 
prezentate corespund cu cele menţionate în 
cererea de finanţare. Acest document trebuie să fie 
în vigoare la data depunerii cererii de finanțare și să 
fie certificat de OROIF. 
 
Pentru infrastructura socială, educațională,  
obiective de patrimoniu: 
Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează 
proiectul este înregistrat în domeniul public. În 
situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul 
Oficial al României drumurile sau terenurile care fac 
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul 
public, sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt 
clasificate, expertul verifică legalitatea 
modificărilor/completărilor efectuate şi dacă prin 
acestea se dovedeşte că terenul sau drumurile care 
fac obiectul proiectului aparţin domeniului public. 
 
În cazul proiectelor privind infrastructura 
educaţională/socială, expertul verifică dacă terenul 
pe care se amplasează proiectul este înregistrat în 
domeniul public şi este în afara incintei şcolilor din 
mediul rural. Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin 



 

Hotărârea/hotararile consiliului local 
privind aprobarea modificărilor şi / sau 
completărilor la inventar în sensul 
includerii în domeniul public sau detalierii 
poziţiei globale existente sau clasificării 
unor drumuri neclasificate, cu respectarea 
prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 
215/ 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a administraţiei 
publice locale, în privinţa supunerii acesteia  
controlului de legalitate al Prefectului, în 
condiţiile legii (este suficientă prezentarea 
adresei de înaintare către instituţia 
prefectului pentru controlul de legalitate). 
sau 
avizul administratorului terenului 
aparţinând domeniului public, altul decat 
cel administrat de primarie (dacă este 
cazul) 
 
Pentru ONG-uri 
Documente doveditoare de către ONG-uri 
privind dreptul de proprietate / dreptul de 
uz, uzufruct, superficie, servitute 
/administrare pe o perioadă de 10 ani, 
asupra bunurilor imobile la care se vor 
efectua lucrări, conform cererii de 
finanţare. 
 

domeniului public al comunei, publicat în Monitorul 
oficial al României, terenurile care fac obiectul 
proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau 
sunt incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine 
cont de   Hotărârea Consiliului Local privind 
aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la 
inventar în sensul includerii în domeniul public sau 
detalierii poziției globale existente, Nu este 
necesară prezentarea extrasului de carte funciară 
privind intabularea terenului în faza de 
evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de 
prezentat la ultima cerere de plată.   
În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii 
de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu 
aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ 
teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat 
acordul pentru realizarea investiţiei.  
. 
Pentru ONG expertul verifică  actul de proprietate 
iar în cazul Contractului de concesiune/delegare a 
administrării bunului imobil perioada de delegare a 
administrarii bunului imobil (minim 10 ani). 
Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de 
proprietate sau contractul de concesiune asupra 
clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de 
finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă 
asupra acestora (minim10 ani). 
În cazul contractelor de concesiune se verifică 
adresa emisă de concendent din care să reiasă 
situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, 
realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte 
clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat 
obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de 
folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe 
perioada de monitorizare, criteriul nu este 
indeplinit. 
De asemenea expertul verifică dacă investiția se 
realizeză la nivel de comună, respectiv în satele 
componente. 

Dacă verificarea documentelor confirmă apartenenţa la domeniul public,  expertul bifează căsuţa din coloana 
DA din fişa de verificare.  În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în 
rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.   

 

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  

(doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 



 

Certificatul de Urbanism Expertul verifică în baza informaţiilor din 
Certificatului de Urbanism, valabil la data 
depunerii Cererii de finantare, dacă investiţia 
respectă Planul Urbanistic General  
Expertul verifica dacă: 

• investiția  respectă toate specificațiile din 
Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 
reglementărilor Documentației de urbanism faza 
PUG: 

sau 

• în situația în care investiția propusă prin 
proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va 
depune Certificatul de Urbanism eliberat în 
temeiul reglementărilor Documentației de 
urbanism faza PUZ.  

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, expertul 
bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi 
motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind 
neeligibil. 

 

EG7 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului 
Regional/ Local ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Avizul de conformitate al Operatorului 
Regional/ Local 

Expertul verifică daca Avizul de conformitate al 
Operatorului Regional/ Local atestă 
funcţionalitatea sistemului şi conformitatea  
pentru soluţia de funcţionare 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Operatorului Regional/ Local atestă funcţionalitatea 
sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de 
verificare.  În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica 
„Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

 

EG8 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu 
rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate/ Documentația de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenții   

Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiul 
de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru 



 

 

 

 

  

A. a) Studiul de Fezabilitate / Documentația 
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

și 

b) Autorizaţia de funcţionare pentru 
infrastructura de apă uzată 
(corespunzătoare pentru cel puțin lungimea 
tronsonului de apă propus a se realiza prin 
proiect) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări de Intervenții dacă investiția în sistemul de 
alimentare cu apa se realizeza împreună cu 
rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.  

 

 

A. În cazul proiectelor care vizează înființarea 
infrastructurii de apă 

 

  Expertul verifică:  

a) existența Autorizaţiei de funcţionare 
pentru infrastructura de apă uzată 
(corespunzătoare pentru cel puțin lungimea 
tronsonului de apă propus a se realiza prin 
proiect) 

sau 

b) În situația în care tronsonul de apă uzată 
existent nu acoperă întregul tronson de apă 
propus a se realiza prin proiect, se va verifica: 

– dacă toți consumatorii deserviti de reteaua de 

alimentare cu apa sunt sau pot fi racordati la 

reteau de colectare ape uzate, caz in care criteriul 

de eligibilitate este indeplinit. 

 

- dacă în cadrul proiectului depus pentru finanțare 
este tratată și extinderea infrastructurii de apă 
uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului 
de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată 
existentă. 

În situația în care pentru infrastructura de apă 
uzată existentă, autoritățile competente în 
domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit 
programe de măsuri în vederea îndeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislația în 
vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se 
află în perioada de monitorizare, în vederea 
emiterii/ prelungirii autorizației de funcționare, se 
va verifica dacă proiectul depus pentru finanțare 
tratează și modernizarea infrastructura de apă 
uzată ce vizează realizarea lucrărilor necesare 
îndeplinirii condiţiilor impuse de către autorităţile 
competente în programele de măsuri în vederea 
respectării normelor de calitate stabilite de 
legislaţia în vigoare privind calitatea apei epurate 
(constând în extinderea capacităților stației de 
epurare, inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua 



 

 

 

 

 

 

 

 

B.  

a) Studiul de Fezabilitate/ Documentația de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

și 

b) Autorizaţia de funcţionare pentru 
infrastructura de apă uzată 
(corespunzătoare pentru cel puțin lungimea 
tronsonului de apă propus a se realiza prin 
proiect 

și 

c) Autorizația de funcționare a infrastructurii 
existente de apă (pentru infrastructura de 
apă, de care se va lega tronsonul propus a se 
realiza prin proiect) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de colectare ape uzate, etc), inclusiv extinderea 
infrastructurii de apă uzată în vederea acoperirii 
diferenței tronsonului de apă neacoperit de 
infrastructura de apă uzată existentă, dacă este 
cazul. 

La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un 
sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime,  
funcțional și autorizat. 

 

B. În cazul extinderii/ modernizării unui tronson a 
infrastructurii de apă: 

 

Expertul verifică:  

a) existenta: 

-Autorizaţiei de funcţionare pentru infrastructura 
de apă uzată (corespunzătoare pentru cel puțin 
lungimea tronsonului de apă propus a se realiza 
prin proiect; 

și a 

- Autorizației de funcționare a infrastructurii 
existente de apă (pentru infrastructura de apă, de 
care se va lega tronsonul propus a se realiza prin 
proiect) 

b) 

În situația în care lungimea tronsonului de apă 
uzată nu acoperă întregul tronson de apă propus 
a se realiza prin proiect, se va verifica dacă, în 
cadrul proiectului depus pentru finanțare este 
tratată și  extinderea infrastructurii de apă uzată 
în vederea acoperirii diferenței tronsonului de 
apă neacoperit de infrastructura de apă uzată 
existentă. 

În situația în care pentru infrastructura de apă 
uzată existentă, autoritățile competente în 
domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit 
programe de măsuri în vederea îndeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislația în 
vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se 
află în perioada de monitorizare, în vederea 
emiterii/ prelungirii autorizației de funcționare, se 
va verifica dacă, în cadrul proiectului depus 
pentru finanțare  este tratată și modernizarea 
infrastructurii  de apă uzată ce vizează realizarea 
lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse 
de către autorităţile competente în programele 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  

a) Studiul de Fezabilitate/ Documentația de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

și 

b) Autorizația de funcționare a 
infrastructurii existente de apa uzată 
(pentru infrastructura de apă uzată de care 
se va lega tronsonul propus a se realiza prin 
proiect); 

și 

c) Autorizația de funcționare (AF) a 
infrastructurii existente de apa (pentru 

de măsuri în vederea respectării normelor de 
calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind 
calitatea apei epurate (constând în extinderea 
capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea 
racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, 
etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apă 
uzată în vederea acoperirii diferenței tronsonului 
de apă neacoperit de infrastructura de apă uzată 
existentă, dacă este cazul. 

În situația în care pentru infrastructura de apă 
existentă, autorităţile competente în domeniul 
gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au 
stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislaţia în 
vigoare sau care se află în perioada de 
monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii 
autorizaţiei de funcţionare, proiectul trebuie să 
prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii 
condiţiilor impuse de către autorităţile 
competente în programele de măsuri în vederea 
respectării normelor de calitate stabilite de 
legislaţia în vigoare privind calitatea apei 
destinată consumului uman (constând în 
extinderea capacităților pentru sursele de apă, 
stațiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, 
prevederile menționate anterior referitoare la 
infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi 
îndeplinite. 

La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un 
sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, 
funcțional și autorizat. 

 

C. În cazul extinderii sau modernizării 
infrastructurii de apă și apă uzată 

Expertul verifică: 

a) existenta: 
- Autorizației de funcționare a infrastructurii 

existente de apa uzată (pentru infrastructura de 
apă uzată de care se va lega tronsonul propus a  
se realiza prin proiect); 

și a 

- Autorizației de funcționare (AF) a infrastructurii 
existente de apa (pentru infrastructura de apă de 
care se va lega tronsonul propus a se realiza prin 
proiect). 



 

infrastructura de apă de care se va lega 
tronsonul propus a se realiza prin proiect). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) În situaţia în care infrastructura de apă/apă 
uzată existentă a fost pusă în funcţiune şi se află 
în perioada de monitorizare în vederea emiterii 
autorizaţiilor de funcţionare de către organele 
competente în domeniul gospodăririi apelor, 
mediului şi sănătăţii publice, expertul verifică: 

• Procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor; 

• Documentele care atestă că beneficiarul a 
solicitat organelor competente în domeniu 
emiterea autorizaţiilor de funcţionare; 

 

În situația în care pentru infrastructura de apă 
uzată existentă, autoritățile competente în 
domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit 
programe de măsuri în vederea îndeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislația în 
vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se 
află în perioada de monitorizare, în vederea 
emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, 
proiectul va viza inclusiv realizarea lucrărilor 
necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de către 
autorităţile competente în programele de măsuri 
în vederea respectării normelor de calitate 
stabilite de legislaţia în vigoare privind calitatea 
apei epurate (constând în extinderea capacităților 
stației de epurare, inclusiv realizarea racordurilor 
la rețeaua de colectare ape uzate, etc). 

În situația în care pentru infrastructura de apă 
existentă, autorităţile competente în domeniul 
gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu, au 
stabilit programe de măsuri în vederea îndeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislaţia în 
vigoare sau care se află în perioada de 
monitorizare, în vederea emiterii/prelungirii 
autorizaţiei de funcţionare, proiectul trebuie să 
prevadă realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii 
condiţiilor impuse de către autorităţile 
competente în programele de măsuri în vederea 
respectării normelor de calitate stabilite de 
legislaţia în vigoare privind calitatea apei 
destinată consumului uman (constând în 
extinderea capacităților pentru sursele de apă, 
stațiile de tratare apă brută, etc). În acest caz, 
prevederile menționate anterior referitoare la 
infrastructura de apă uzată rămân obligatorii a fi 
îndeplinite. 



 

 

 

 

 

D.  

a) Studiul de Fezabilitate / Documentația de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

și 

b) Autorizația de funcționare (AF) a 
infrastructurii existente de apa uzată 
(pentru infrastructura de apă uzată de care 
se va lega tronsonul propus a se realiza prin 
proiect). 

 

sau 

 

Programul de măsuri dispus de autoritățile 
competente în domeniul gospodăririi 
apelor, sănătate publică, mediu în vederea 
îndeplinirii normelor de calitate stabilite de 
legislația în vigoare privind calitatea 
apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia 
de exploatare este suspendată 

 

sau  

 

Procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  

însoțit de  

• Documentele care atestă că beneficiarul a 
solicitat organelor competente în domeniu 
emiterea autorizaţiilor de funcţionare. 

La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un 
sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, 
funcțional și autorizat. 

 

D. În cazul extinderii/modernizării infrastructurii 
de apă uzată 

 

Expertul verifică: 

Autorizația de funcționare (AF) a infrastructurii 
existente de apa uzată (pentru infrastructura de 
apă uzată de care se va lega tronsonul propus a se 
realiza prin proiect. 

În situația în care pentru infrastructura de apă 
uzată existentă, autoritățile competente în 
domeniul gospodăririi apelor, mediu, au stabilit 
programe de măsuri în vederea îndeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislația în 
vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se 
află în perioada de monitorizare, în vederea 
emiterii/prelungirii autorizației de funcționare, 
proiectul trebuie să vizeze inclusiv realizarea 
lucrărilor necesare îndeplinirii condiţiilor impuse 
de către autorităţile competente în programele 
de măsuri în vederea respectării normelor de 
calitate stabilite de legislaţia în vigoare privind 
calitatea apei epurate (constând în extinderea 
capacităților stației de epurare, inclusiv realizarea 
racordurilor la rețeaua de colectare ape uzate, 
etc). 

Expertul poate folosi aplicaţii software cu ajutorul cărora poate verifica părţi ale proiectului din satelit. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția în sistemul de alimentare cu apă se realizeză 
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există sau dacă se respectă particularitățile acesteia, 
expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare.   

În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa 
de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

 

 



 

 

EG9 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.  

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

-Declaratia pe propria răspundere 
de la secțiunea F a cererii de 
finanţare. 

 

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către 
solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea 
F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va 
prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, 
în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii 
de finanțare. În etapa de contractare verificarea îndeplinirii 
condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării 
informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de 
Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM. 

 

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă 
faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul 
ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de 
verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din 
secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. 

 

EG10 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă) 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1. Studiul de Fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în 
vigoare 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.  

Expertul verifică în baza informaţiilor din 

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, 

precum şi în baza Planşelor ataşate, dacă 

investiția este racordată la un drum 

public existent, indiferent de clasificarea 

și stadiul de modernizare a 

acestuia/acestora, conform OG 43/1997, 

republicată, cu completările şi 

modficările ulterioare 

Expertul poate folosi aplicaţii software care folosesc imagini din satelit cu ajutorul cărora poate verifica  
anumite date din proiect (ex.: amplasamentul obiectivului de investiții, racordarea la un drum public existent, 
etc). 



 

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul  că  Investiția nu este racordată la un drum public existent, 
indiferent de clasificarea și stadiul de modernizare a acestuia/acestora, expertul bifează căsuţa NU, 
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi 
declarată neeligibilă. 
 

EG11 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajamentul silvic, iar în 

cazul modernizării drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul deținătorului. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă 
conform legislaţiei în vigoare  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.  
 
Extras din Amenajamentul silvic 
 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al UAT/ UAT-urilor, întocmit conform 
legislaţiei în vigoare privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia/acestora, 
atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în 
Monitorul Oficial al României (copie după 
Monitorul Oficial)-pentru solicitanții UAT-uri; 

 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 
modificărilor şi/ sau completărilor la inventarul 
domeniului public în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii unei/unor poziții 
globale existente, cu respectarea prevederilor 
art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adică să 
fi fost supusă controlului de legalitate al 
Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă 
prezentarea adresei de înaintare către Instituţia 
Prefectului pentru controlul de legalitate). 

 

Inventarul bunurilor care aparțin deținătorului 
(pentru beneficiarii privați sau forme 
asociative); 

 

Drumurile propuse prin proiect (noi, extinderi 
și/ sau modernizări) trebuie să fie prevăzute în 
amenajamentul silvic. 

Pentru drumuri forestiere noi, investiția este 
eligibilă dacă în amenajamentul silvic este 
menționtă necesitatea construirii unui drum 
forestier nou, pe amplasamentul propus prin 
proiect și care aparține solicitantului. Se vor 
ataşa copii dupa hărţile amenajistice și 
planurile privind instalațiile de transport ale 
amenajamentelor silvice în vigoare pentru 
pădurile tuturor proprietarilor fondului 
forestier deservit de drumul care face obiectul 
proiectului.  

Proiectele pentru drumuri forestiere noi, 
amplasate în pădurile mai multor proprietari, 
pot fi depuse numai de asociațiile proprietarilor 
acestor terenuri, constituite conform legii. 

Pentru modernizări de drumuri forestiere 
acestea trebuie să se regăsească în : 

- Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public, în cazul administratorului 
pădurilor statului ; 

- Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al UAT/UAT-urilor, întocmit 
conform legislaţiei în vigoare privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia/acestora, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al 
României (copie după Monitorul Oficial) în 
cazul beneficiarilor UAT-uri ; 

În situaţia în care în Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public drumurile forestiere 
care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în 
domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie 



 

Inventarul domeniului public, în cazul 
administratorului pădurilor statului.   

globală, solicitantul trebuie să anexeze la 
inventarul aprobat şi documentul  

Inventarul bunurilor care aparțin deținătorului, 
pentru beneficiarii privați.  

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că Investiția nu se regăseste în amenajamentul 
silvic/inventarul deținătorului, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest 
scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 
 
EG12 Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiţia în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise 
publicului în mod gratuit. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile 
Consiliilor Locale pentru implementarea 
proiectului 

 

sau 

 

Actul/ Hotărârea organului de decizie al 
persoanei juridice proprietare/ administrator 
de păduri privind implementarea proiectului,  

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 

•necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al investiţiei; 

•lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/e 
pentru perioada de realizare a investiţiei; 

•angajamentul de a asigura funcționarea la 
parametri proiectați și întretinerea investitiei, pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de 
plată; 

•suprafeţele forestiere deservite de investiţie; 

•angajamentul de a asigura că prin investiţia în 
drumuri forestiere, acestea vor fi deschise 
publicului în mod gratuit.  

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile 
Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie, cu punctele obligatorii mentionate pentru 
realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul 
bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a 
proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 

EG13 Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei 
Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Autorizația de gospodărire a apelor 
pentru amenajări pentru irigații 

Expertul verifică dacă în Autorizația de gospodărire a apelor 
pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul 



 

emisă pentru ANIF-ul teritorial sau 
FOUAI/OUAI de către ANAR 
(copie). 

teritorial sau FOUAI/ OUAI de către ANAR sunt specificate 
atât asigurarea apei pentru irigații cât și bazinul hidrografic 
și dacă  aceasta este în teremenul de valabilitate. De 
asemenea expertul verifică dacă Autorizația ANAR 
menționată mai sus este eliberată pentru amenajări pentru 
irigații (nu sunt valabile autorizațiile ANAR din care rezultă 
dreptul ANIF/FOUAI să folosească receptori pentru 
evacuarea apelor în exces nu și dreptul să folosească surse 
pentru alimentarea cu apă pentru irigații). 

Pentru OUAI/FOUAI cu alimentarea direct din sursă se va 

prezenta Autorizarea de gospodărire  a apelor pentru 

amenajări pentru irigații emis de către ANAR – filiala 

Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii 

Cererii de Finanţare. 

Dacă în autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial 
sau FOUAI/OUAI de către ANAR nu sunt menționate elementele de mai sus sau dacă autorizația nu este 
eliberată pentru amenajări pentru irigații sau dacă autorizația nu este în termenul de valabilitate, proiectul 
este neeligibil. 

 

EG14 Investiția prevede contorizarea apei. 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, 

întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare  

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).    

Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiul de 
Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii dacă investiția prevede contorizarea apei. 

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul  că  investiția nu prevede contorizarea apei atunci, 
expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar 
Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. În cazul în care la vizita pe teren se constată că stația de 
pompare care alimentează cu apă plotul de irigații din proiect este deja dotată cu debitmetre (de ex. stația 
a fost modernizată pe baza unui proiect pe M125 din PNDR 2007-2013) pentru contorizarea apei atunci 
condiția de eligibilitate se consideră implicit îndeplinită. 

 

EG15 Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Naţional de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații) 



 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Anexa 3 - Lista amenajarilor viabile in care 
se regăsesc cele 619.916 ha pe care a fost 
aplicata cel putin o udare.  
 

Adeverinţa emisă de ANIF  

 

Planul de ansamblu al amenajării pentru 
irigații pe care este materializată 
suprafața deservită de OUAI/FOUAI, plan 
prezentat în cadrul pieselor desenate din 
SF/DALI. 

 

Expertul verifică dacă investiția propusă a fi realizată 
de OUAI/FOUAI  este situată  în amenajarea pentru 
irigații menționată în SF/DALI respectiv în Adeverința 
emisă pentru solicitant de ANIF.  

În acest sens expertul verifică existența în piesele 
desenate din SF/DALI a planului de ansamblu al 
amenajării pentru irigații pe care trebuie să fie 
materializată suprafața deservită de OUAI/FOUAI. 

Condiția de eligibilitate se va considera îndeplinită 
dacă investiția propusă a fi realizată de OUAI/FOUAI 
este situată în suprafața viabilă a amenajării pentru 
irigații din care face parte și care se regăsește în  
tabelul din Anexa 12 - Analiza viabilității economice a 
sistemelor de irigații din H.G. nr. 793/2016 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. Acest 
lucru se va stabili în baza informațiilor din Adeverinţa 
emisă de ANIF pentru solicitant.  

Expertul verifică ca în Adeverința ANIF să fie precizat 
că ploturile propuse prin proiect se regăsesc în 
suprafața viabilă din amenajarea din care acestea fac 
parte, conform tabelului „Analiza viabilității 
economice a sistemelor de irigații” din Anexa 12 la 
H.G. nr. 793/ 26.10.2016 pentru aprobarea Programul 
Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 
Irigaţii din România. 

Expertul verifică dacă amenajarea din care face parte 
plotul de irigații din proiect precizată în Adeverință se 
regăsește printre amenjările având suprafețe viabile.   

Nu sunt eligibile proiectele din afara suprafețelor 
viabile din aceste amenajări. 

 

EG16 Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală 
funcțională. 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații) 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Adeverinţa ANIF completată;  

Autorizația de gospodărire a apelor pentru 
amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul 
teritorial sau FOUAI/OUAI de către ANAR 

Verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate 

se va face în baza informațiilor din adeverinţa 

emisă de ANIF pentru solicitant . 

Condiția se consideră îndeplinită dacă în 



 

(copie). 

 

 

Adeverința ANIF menționată mai sus este 

specificat că sistemul de irigații prevăzut prin 

proiect este racordat la o infrastructură 

principală funcțională.  

Pentru OUAI/FOUAI cu alimentarea direct din 

sursă se va prezenta Autorizația. . 

Dacă în Adeverința ANIF nu este menționat că sistemul de irigații din proiect este racordat la o infrastructură 
principală funcțională expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii”, 
condiția de eligibilitate nefiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana DA, condiția 
de eligibilitate fiind îndeplinită. De asemenea, pentru OUAI/FOUAI alimentate direct de la sursă Autorizația 
emisă de ANAR-filiala Gospodărirea Apelor Române nu este în vigoare atunci condiția de eligibilitate se 
consideră că nu este îndeplinită, proiectul fiind neeligibil. 

 

EG17 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu) 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declarația pe propria răspundere dată 
de solicitant din care să reiasă că după 
realizarea investiției din patrimoniul 
cultural, aceasta va fi înscrisă într-o 
rețea de promovare turistică  

 Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere 
dacă solicitantul s-a angajat că după realizarea 
investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie 
înscrisă într-o rețea de promovare turistică. 

 
Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției 
din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică expertul bifează căsuţa 
DA. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din 
fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 
Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale. 
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza conform 
metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a 
eligibilității întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii 
din SDL. 

EG 18 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL Someș-Nadăș 



 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin 
domeniului public al comunei, 
întocmit conform legislaţiei în 
vigoare privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al 
acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul 
Oficial al României (copie după 
Monitorul Oficial)și în situaţia în 
care în Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public 
investițiile care fac obiectul 
proiectului nu sunt incluse în 
domeniul public sau sunt incluse 
într-o poziţie globală , solicitantul 
trebuie să prezinte documentul  

Hotărârea/Hotărârile consiliului 
local privind aprobarea 
modificărilor şi/sau completărilor 
la inventar în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii 
poziţiei globale existente, cu 
respectarea prevederilor art. 115 
alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, , în sensul 
supunerii acesteia controlului de 
legalitate al Prefectului, în 
condiţiile legii (este suficientă 
prezentarea adresei de înaintare 
către instituţia prefectului pentru 
controlul de legalitate), 

sau 
3.2 Documente doveditoare ale 
dreptului de proprietate/dreptul 
de uz, uzufruct, superficie, 
servitute /administrare al ONG-
urilor, unităților de cult, 
persoanelor fizice autorizate, 
societăților comerciale  pe o 
perioada de 10 ani, asupra 
bunurilor imobile la care se vor 
efectua lucrări, conform Cererii de 
Finanţare. 

 Expertul verifică în doc. 3.1 dacă obiectivul și terenul sunt 
înregistrate în domeniul public si sunt localizate pe teriotriul 
GAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertul verifică în doc. 3.2 dreptul de proprietate/dreptul de uz, 
uzufruct, superficie, servitute /administrare al ONG-urilor, 
unităților de cult, persoanelor fizice autorizate, societăților 
comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la 
care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare. 
Expertul verifica daca investiția este localizata pe teritoriul GAL. 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării expertul 
bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi 
motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind 



 

neeligibil. 

EG 19 Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 
Cererea de Finanțare – 

Secțiunea B1 

Declarația pe propria 

răspundere F din Cererea de 

Finanţare, 

- Buletinul Procedurilor de 

Insolvență, 

 

Doc.6 Documente care atesta 

forma de organizare a 

solicitantului./ 

 6.1.1 Actul de înfiinţare şi 

statutul ADI/ONG  

 

6.1.2 Încheiere privind 

înscrierea în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, 

definitivă si irevocabilă/ 

Certificat de înregistrare în 

registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor  

6.2.2 Actul de înfiinţare şi 

statutul ADI/ONG 

 

Expertul verifică Declarația F a Cererii de Finanţare - declaraţie pe 
proprie răspundere a solicitantului prin bifarea căsuţei 
corespunzătoare. 

 
Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvenţă publicat pe 
site-ul Ministerului Justiţiei dacă solicitantul este în urmatoarele 
situaţii. 

 

• Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, 

reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și 

Legii 85/2006, republicată. 

• Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. 

 

Se va bifa caseta „DA” corespunzatoare categoriei in care se incadreaza solicitantul. 
Daca in urma verificarii documentelor conform metodologiei se constata respectarea conditiilor impuse, expertul 
bifeaza „DA” pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate.  

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata 
neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii. 

EG20 Soliciantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetul de stat. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declarația pe propria 

răspundere F din Cererea de 

Finanţare, 

 

 
 

 
Expertul verifică Declarația F a Cererii de Finanţare - declaraţie pe 
proprie răspundere a solicitantului prin bifarea căsuţei 
corespunzătoare. 

 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 



 

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata 
neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității. 

 

C. Verificarea bugetului indicativ. 

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi 
calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.  

Expertul verifică în Cererea de finanțare care este actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI: H.G. 
nr. 28/2008  – pentru obiectivele/proiectele de investiții menționate la art.15 din HG nr.907/2016 sau H.G. 
nr. 907/2016.  

În cazul în care solicitantul a depus cererea de finanțare conform H.G. nr. 28/2008 se verifică dacă a fost 
atașat la dosarul cererii de finanțare documentul în baza căreia obiectivul de investiție este exceptat de la 
prevederile H.G. nr. 907/2016 în conformitate cu Art. 15 din această hotărâre.  

Dacă SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fără ca obiectivul de investiție să se înscrie în 
prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil. 

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 și A3 la acesta completat de solicitant în cererea de finanțare 
trebuie să fie în corelare cu SF/DALI în ceea ce privește structura devizului general și a devizelor pe obiect 
prevăzut actului normativ care a stat la baza întocmirii lor. 

DOCUMENTE 
PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1.Studiul de Fezabilitate 
/ Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii/ Memoriul 
Justificativ (doar pentru 
achiziții simple și dotări 
fără montaj), întocmite 
conform legislaţiei în 
vigoare 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. 
 
Cererea de finanțare. 
Bugetul indicativ și 
anexele A1, A2 și A3 la 
acesta. 

Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea 
informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din 
fişa tehnică a sub-măsurii. 
Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi 
corespund devizului general al investiţiei.  
Bugetul indicativ se verifică astfel: 
- valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea 
eligibilă din devize; 
- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul 
general, fără TVA; 
- în matricea de verificare a bugetului indicativ se completează 
„Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul 
general; 
- în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din 
devizul general. 
 
Cheile de verificare sunt următoarele: 
- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <  10% din (cheltuieli 
eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3  + Cap.2 + Cap.4 ); 
- cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct. 5.3)  trebuie să fie trecute în rubrica 
neeligibil; 
 
 - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul  cheltuielilor eligibile. 
Se verifică corectitudinea calculului.  
Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele 
prezentate în studiul de fezabilitate. 

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi 
calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole. 



 

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se tipărește şi se atasează 
la E 1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI. 

 

1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în 
conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ?. 

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanţare 
corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistând diferențe, expertul bifează caseta 
corespunzătoare DA.  

Observație: 

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute încategoria 
cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a 
informaţiilor suplimentare E3.4L. 

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va modifica bugetul în 
Fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe , motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. 

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifeaza NU și îşi 
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, 
expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E1.2L (în 
baza informațiilor din formularul E3.4L trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul , și bifează 
caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.  

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifează NU și îşi 
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzatoare DA/DA cu diferente. 

c) În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin  Fişa de solicitare 
a informațiilor suplimentare E3.4L corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie 
şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui.  

d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca eligibile, se va 
solicita, prin  Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, corectarea bugetului indicativ cu trecerea 
cheltuielilor aferente acestora în coloana cheltuielilor neeligibile. Dacă nu se poate recalcula din informaţiile 
prezentate în proiect și respectiv în amenajamentul silvic , odată cu solicitarea corectării bugetului, se solicită 
şi clarificări privind suprafaţa de fond forestier deservită de tronsonul/tronsoanele neeligibil/e.  

Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul 
este neeligibil în întregul lui. 

 

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): 

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din 
studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ. corespund 
cu cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>. 
Expertul va atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii  Studiului de fezabilitate/ Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriului Justificativ. 

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


 

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. 
Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în 
vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.  

 

3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile sub-măsurii ? 

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, 
conform prevederilor regulamentelor europene sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ. 

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile cap. 8.1 din Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

- Achiziționarea de dotări care să asigure accesul mai facil al comunitățiilor de minorități la școli, 

servicii oferite de instituții publice sau către locul de muncă;  

- Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea comunităților de 

minorități; 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu o populație 

semnificativă formată din minorități; 

- Investiții destinate creșterii siguranței publice în zonele populate majoritar de minorități etnice. 

- Proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților 

locale prin achiziționarea de dotări specifice; 

 

Conform art. 7 (4) din HG nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, costurile generale 

ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea 

prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru 

arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție 

de bunuri. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanță, proiectare, 
monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de 
mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 
precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în 
legislaţia naţională. Cheltuielile pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt 
eligibile. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării,  

sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc 

următoarele condiții: 

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații 

necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de 

PNDR 2014 - 2020; 

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de 

fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare; 



 

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii; 

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 

construcții - montaj. 

 

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile 

anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. 

Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot 

deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 

 

Studiile de Fezabilitate şi/sau Documentaţiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, aferente Cererilor de 

Finanţare depuse de solicitanţii publici pentru măsuri/sub-măsuri din PNDR 2014-2020, trebuie întocmite 

potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare 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". În cazul lucrărilor de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice se va ține 

cont de Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de 

norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare 

a monumentelor istorice. 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile, dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării Contractului de Finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea 

obiectivelor investiţiei; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor Contractului de Finanţare semnat cu AFIR; 

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt 

susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

 

Pentru costurile neeligibile, expertul verifică dacă costurile neeligibile prezentate mai sus se regăsesc în 
bugetul indicativ. Dacă aceste costuri se regăsesc în bugetul indicativ, se bifează căsuța corespunzătoare 
din dreptul fiecărei cheltuieli neeligibile și se verifică dacă aceste costuri se regăsesc în coloana de cheltuieli 
neeligibile.  

 

Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele 
corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și îşi 
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli fiind neeligibile. 

 

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 depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, 
respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii? 



 

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta 
corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 
Observaţii Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează 
bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la 
rubrica Observații. 

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în 
linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe. 

 

5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ?  

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute este trecută la rubrica 
cheltuieli neeligibile. 

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta  corespunzătoare, în 
caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.  

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul 
din fișa E1.2L 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 E3.4L cu bugetul corectat, expertul bifează NU și îşi 
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe. 

 

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

Taxa pe valoarea adăugată este cheltuială neeligibilă, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare. 

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia pe propria răspundere de la 
secțiunea F din cererea de finanțare. 

Dacă solicitantul este plătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, este 
trecută în coloana cheltuielilor neeligibile? 

Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care solicitantul 
a declarat că este plătitor de TVA, şi bifează DA în căsuţa corespunzătoare.  

Expertul va bifa căsuţa NU în cazul în care solicitantul este plătitor de TVA şi valoarea TVA este trecută în 
coloana cheltuielilor eligibile şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica 
Observaţii. 

Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, 
poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile. 

Expertul va bifa DA în căsuţa corespunzătoare dacă TVA este trecut în coloana cheltuielilor eligibile si verifică 
dacă valoarea TVA se referă numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.  

 În cazul identificării unor diferenţe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA şi bifează DA cu diferenţe şi 
va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observații. 

 



 

D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.  

1. Prețurile utilizate la întocmirea devizelor se încadrează în prevederile                                   H.G. nr. 
363/2010 cu completările şi modificările ulterioare ? HG 363/2010 ESTE ABROGATĂ!!! 

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul General, cu valoarea costurilor stabilite de 
AFIR pentru lucrări de investiții. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare 
decât cea stabilita de AFIR pentru acelaşi tip  de investiţie, se solicită justificări privind fundamentarea 
costurilor adoptate şi, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse 
în calculul costului, după cum urmează : 

• în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare  
prezintă o abatere cuprinsă între 0 și 10% în plus față de costul de referință, îl va considera eligibil fără a 
începe o aprofundare a rezultatului; 

• în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare  
prezintă o abatere între 10.01% și 30% în plus față de costul de referință, va efectua o analiză aprofundată 
a proiectului pentru verificarea valorii menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul 
acestuia. Totodată acesta va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar 
modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de documentele primite, 
eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de evaluare la rubrica observatii decizia luată;  

• în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare  
prezintă o abatere peste 30.01%  în plus față de costul de referință, va efectua aceeași  analiză 
aprofundata a proiectului ca în cazul de mai sus și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, 
cu punctul sau de vedere, la sediul central. Experții de la sediul central vor evalua, din punct de vedere 
al rezonabilității preturilor, valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de finanțare, iar în 
cazul în care consideră necesar vor solicita informații suplimentare. În urma acestei verificări experții vor 
decide dacă proiectul verificat respectă rezonabilitatea prețurilor. 

În plus, în cazul în care se constată costuri aferente investiției de bază, cap. 4.1 din Devizul General, mai mari 
decât cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va analiza situația și va solicita clarificările 
necesare, după caz.  

În funcţie de răspuns și de analiza efectuată, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul indicativ şi notifică 
solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificări ale bugetului sunt menţionate la 
rubrica Observaţii. 

 

2. Pentru lucrări, există în SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri ?  

Expertul verifică existenţa precizărilor proiectantului privind  sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate/DALI, 
dacă declaraţia este semnată şi ştampilată şi  bifează în caseta corespunzătoare DA sau NU.   

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin 
formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând că dacă 
aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declarației proiectantului priv ind 
sursa de preţuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de informaţii, solicitantul nu furnizează 
declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile şi expertul 
modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu 
costurile corespunzătoare. 

 



 

E. Verificarea Planului Financiar 

 

Plan Financiar Totalizator  

 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.Buget Local    

4. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans    

 

Formule de calcul:                                               Restricţii 

Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, 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 contribuție publică 

 

 

 

1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică ?.  

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de max. 100 % pentru investiţiile propuse şi nu va depăşi: 

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum: 

• 90% pentru pentru operațiunile generatoare de venit 

• 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică 

• 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit 

 

2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa 
măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro? 

 

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

Dacă valoarea eligibila a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, 
expertul bifează în caseta corespunzătoare 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. 

 

3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public aferent proiectului ? 

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 E3.4L.  

Prin transmiterea formularului E3.4L 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 
Observatii. 

 În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în 
linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii. 

În cazul in care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta Nu este cazul. 

 

F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de 
verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a criteriilor de 
selecție întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii 
din SDL. 

Criteriu 

selecție 

Criterii de selecție pentru Măsura M2/6B 

Incluziune socială și combaterea sărăciei în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș 

Punctaj Justificare punctaj 

CS1. Numărul de comunități segregate acoperite prin 

proiect. 

20 

puncte 

Se va verifica Studiul de 

fezabilitate depus de către 

solicitant. Mai mult de 2 comunități segregate acoperite 

prin proiect 

20 

2 comunități segregate acoperite prin proiect 10 

CS2. Proiecte care propun mai multe activități 

incluzive și de integrare a minorităților rome; 

20 

puncte 

Se va verifica Studiul de 

fezabilitate depus de către 

solicitant. 

CS3.  Solicitantul dispune de personal calificat, 

propriu sau cooptat; 

20 Se vor verifica 

documentele justificative 

depuse de solicitant 

(extras Revisal, contract de 

munca, contract de 

colaborare, contract 

prestari servicii, CV, 

diplome, documente care 

atesta experienta 

personalului, alte 

documente echivalente) 

CS4.  Populația netă care beneficiază de investiție; Max. 30 



 

 Populatie care beneficiază de investitii peste 

10.000 de persoane 

30 Se va verifica Studiul de 

fezabilitate depus de către 

solicitant.  Populatie care beneficiază de investitii sub 

10.000 persoane 

10 

CS5. Solicitantul să fi fost beneficiar direct sau 

indirect pe Măsura M1/6B Dezvoltarea 

infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-

Nadăș. 

10 

puncte  

Se va verifica Studiul de 

fezabilitate depus de către 

solicitant. 

TOTAL 100 puncte 

PUNCTAJ MINIM 25 puncte 

❖ Punctajul minim admis la finanțare este de 25 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. Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; 

2. Numărul de comunități segregate cărora se adresează proiectul; 

3. Data și ora depunerii proiectului. 

 
Atenție! Dacă în urma verificării criteriilor de selecție se constată erori cu privire la acordarea punctajelor, 

se vor respecta prevederile indicate la Capitolul 7.3 din Manualul de procedură. 




