
 

 

GAL SOMEȘ-NADĂȘ 
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  E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI 

Măsura M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din teritoriul 

GAL „Someș-Nadăș” 

  Fișa de evaluare generală a proiectului  

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin. (1), lit. c), art. 20, alin. (1), lit. b), d), f)1 din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 

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  
 

 
1 Această fișă se aplică proiectelor cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (1), lit.  f), dacă acestea conțin și 
investiții. În cazul în care proiectul conține doar servicii, acesta va fi tratat ca un proiect de servicii și se va aplica Fișa de evaluare 
generală aplicabilă art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. f) art. 35 alin. (2) lit. d) și e) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013 



 

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 ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 

Rezultat 
verificare 

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?    

2. Verificarea condițiilor de eligibilitate 

 
 

2. Verificarea condițiilor de eligibilitate 

Verificare efectuată 

DA NU 
Nu este 

cazul 

EG1  Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL?          

EG2. Investiția să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin 

măsură.         

EG3. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată.         

EG4. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia         



 

EG5. Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ 

administrării în cazul domeniului public al statului         

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  

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

urbanism) 

           

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. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura 

cofinanțarea investiției;; 

 

           

EG 19.Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul 

GAL Someș-Nadăș;         

EG 20. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.            

 

.



 

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 

0 0 0 0 0 0 

 



 

investiţii 

 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  0  0  0 



 

achiziţie (N)  

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 
Cheltui
eli pen 

 
tru am 

enajare
a 
terenul 
ui  

0 

0 0 0 0 0 

1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  
protecţia med 

iului 
 şi 
aducer
ea la 

 starea 
iniţială  

0 

0 0 0 0 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, 

0 0 0 0 0 0 



 

din care:  

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 
tehnolo
gic  

0 

0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje şi echipament 

 tehn 

logice 
cu 

0 0 0 0 0 



 

montaj 
(procur
are) 

0 

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

 
proiect, 
alte 
achiziţii 
specific
e  

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 
cheltui
eli - 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, 

0 0 0 0 0 



 

costul c 

reditulu
i 

0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (N)  0  0  0 

 Capi 

tolul 6 
Cheltui
eli 
pentru 
darea 
în 
exploat
are - 
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 

 
Eligibil
e (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 Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții/ Memoriul Justificativ? 

Da cu diferenţe* 

 * Se completează în cazul când expertul constată diferenţe 

faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare 

        

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru 

România este cea publicată de Banca Central Europeană pe 

Internet la adresa : http://www.ecb.int/index.html (se 

anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii  

Studiului de fezabilitate): 

           

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele 

specificate în submăsură? 
           

3.4. Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi 

consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, 

achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau 

implementarea proiectului, direct legate de măsură, nu 

depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 

5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? 

           

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. Verificarea rezonabilităţii preţurilor  

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 363/2010 este abrogat!) 

   



 

 

5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată 

DA NU NU 
ESTE 
CAZUL 

5.1 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: 90% 

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –

100% 

•pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.2 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?? 

           

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

ajutorul  public nerambursabil? 
           

 

Plan Financiar  M3/6B 
 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%)    
 

 

 

 

 

Plan Financiar (intensitate a sprijinului 100%)  
 Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli neeligibile Total cheltuieli 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public 

nerambursabil 

   

 



 

2. Cofinanţare privată, din 

care: 

   

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans  (max. 50%)    

 
 
Plan Financiar (intensitate a sprijinului 90%)  
 Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli neeligibile Total cheltuieli 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public 

nerambursabil 

   

2. Cofinanţare privată, din 

care: 

   

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans  (max. 50%)    

 
 



 

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

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

rezultatul verificării. 

 

NR. 

CRT 

OBIECTUL ANALIZEI / 

VERIFICARII 
EXPERT 

REZULTATUL VERIFICARII 

DOCUMENTARE 
LA LOCUL 

INVESTITIEI 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1 

Solicitantul, prin 

reprezentantul legal sau un 

imputernicit al acestuia,   s-

a prezentat la data, locul si 

ora programata pentru 

inceperea verificarii? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

2 

Solicitantul a participat 

nemijlocit prin 

reprezentantul legal/ un 

imputernicit al acestuia la 

toate etapele de verificare 

pe teren a Cererii de 

Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

3 

Solicitantul a asigurat 

accesul neingradit  la 

obiectivul de investitie? 

Expert 1       

Expert 2       

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

4 

Localizarea/ amplasarea 

proiectului este conforma cu 

cea specificata de solicitant 

in Cererea de Finantare si in 

documentele anexate Cererii 

de Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2       

       

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



 

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

5 

Infrastructura existentă 

folosită pentru realizarea 

proiectului (drum de acces 

pe teren proprietate, 

infrastructura rutiera 

interna, utilitati si racorduri) 

corespunde cu descrierea 

dată în cererea de finanţare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

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

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

6 

Descrierile tehnice despre 

obiectul de investitii pentru 

modernizări, renovari oferite 

în cadrul studiului de 

fezabilitate corespund 

realităţii si sunt in 

concordanta cu Expertiza 

tehnica de specialitate si cu 

Raportul privind stadiul fizic 

al lucrarilor? 

Expert 1      

 

Expert 2      

 

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

7 

 Au fost realizate fotografii 

document relevante pentru 

proiect pentru prezentarea 

situatiei existente în ceea ce 

priveşte amplasamentul 

proiectului (investitii noi sau 

modernizare si activele si 

mijloacele fixe prezentate in 

Studiul de fezabilitate) la 

data vizitei pe teren? 

Expert 1      

 

Expert 2      

 



 

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

8 

Investitia propusa prin 

proiect a fost inclusa in 

proiectul FEADR anterior 

realizat? 

Expert 1      
 

Expert 2       

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

9 

Exista concordanta intre 

investitia propusa de 

solicitant in Studiul de 

Fezabilitate si Planul 

Urbanistic General? 

Expert 1       

Expert 2      

 

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

10 

Pentru investitiile in 

infrastructura 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 ȘI METODOLOGIA DE VERIFICARE A ACESTORA 
 

Criteriu 

selecție 

Criterii de selecție pentru Măsura M3/6B 

– Dezvoltarea infrastructurii sociale 

pentru comunitatea din teritoriul GAL 

Someș-Nadăș 

Punctaj Punctaj 

acordat 

Justificare punctaj 

CS1. Proiecte care sprijină sectorul turistic din 

teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

 

25 puncte  Se va verifica Studiul de 

fezabilitate/Memoriul 

justificativ 

CS2. Proiecte care prevăd cel puțin două 

componente din lanțul: colectare - 

producție/procesare - valorificare; 

 

25 puncte  Se va verifica Studiul de 

fezabilitate/Memoriul 

justificativ 

CS3. Proiecte care promovează parteneriatul 

 

25 puncte  Se va verifica Studiul de 

fezabilitate/Memoriul 

justificativ t/Acord de 

parteneriat 

CS4. Proiecte care se adresează beneficiarilor 

direcți și /sau indirecți ai M8/6B și 

M7/6B din cadrul SDL. 

25 puncte   Se va verifica Studiul de 

fezabilitate/Memoriul 

justificativ 

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. Populația netă care beneficiază de servici/infrastructuri îmbunătățite; 

2. Numărul de parteneriate create. 

3. Data și ora depunerii proiectelor. 

 

 

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 

 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL ȘI SELECTAT 

 ELIGIBIL ȘI NESELECTAT 

 NEELIGIBIL 

 

Observaţii: 
Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 
- motivul 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……......................................  


