
FIȘA DE EVALUARE  A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI  

(corespondență sM 6.4) 

M19/6A/2 – Dezvoltarea și diversificarea activităților economice și crearea de 

locuri de muncă 
 

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: _________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

1. Verificarea eligibilităţii solicitantului 

Verificare 
efectuată 

DA 
NU 

 

Nu 
este 
cazul 

1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în 
cadrul altei măsuri din PNDR)? 

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe 

câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei 

măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta 

poate fi depus la GAL) 

 

 

 

 

 

 

1.2 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul 

SAPARD/FEADR ?  

 

 

 

 

 

 



1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 
naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările 
ulterioare ? 
(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în 
sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru 
finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Solicitantul a bifat punctele obligatorii și cele specifice, dupa caz, în 

Declaratia pe propria raspundere F din cuprinsul Cererii de Finanțare și a 

semnat această declarație? 
   

 

 

 

 

2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate. 

Verificare efectuată 

DA NU 

Solicitare 

informatii 

suplimentare 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili: 
  

 

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

✓ Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)     

✓ Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)  
   

✓ Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 

31/1990, cu modificările și completările ulterioare) 
  

 

✓ Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 

31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)   
 

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

modificarile şi completările ulterioare) 
  

 

✓ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii 

nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)   
 



✓ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii 

nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) 
  

 

✓ Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 

15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) 
  

 

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

modificările şi completările ulterioare  
  

 

✓ Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati 

cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate 

în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv 

ca obiectiv infiintarea de activităţi neagricole   

  

 

✓ Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 
2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a 
efectivelor de animale. 

  
 

Cererea de Finanțare – Secțiunea B1 
Doc.6.1 Hotarare judecatoreasca/  6.2 Act constitutiv 
Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC 
Declaratii partea F a Cererii de Finantare 
Doc. 11- Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
Doc. 12 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind 
respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis 
Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de 
minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, 
sM7.6) 
Fișa măsurii din SDL 

   

EG2 Investiția trebuie să se încadreze în categoria investitiilor 

non-agricole 

   

 

 

Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC. 

Doc.1 Studiu de fezabilitate  

Doc 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente 
realizării investițiilor 

Doc.16 Aviz specific privind amplasamentul şi functionalitatea 

obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia / modernizarea sau 

extinderea structurii de primire turistica, după caz,  

Doc.17 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de 

   



primire turistică respectivă (în cazul modernizării/extinderii). 

Site-ul ANSVSA 

Fișa măsurii din SDL 

EG3– Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura 

co-finanțarea investiției; 
 

 

 

 

 

 

Declaratia pe propria raspundere nr. 18 din Sectiunea F din 

cuprinsul Cererii de Finanțare 

   

EG4 – Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie 

demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-

economice; 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.1- Studiul de fezabilitate  

Doc 2 - Situatii financiare 

Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a 

proiectului; 

   

EG5 - Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în 

conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru 

salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 

 

 

 

 

 

Doc. 2.- Situaţiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este 

anul anterior depunerii cererii de finantare; 

Doc. 18 - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la 

neîncadrarea în categoria "firme în dificultate"  

Baza de date a serviciului online RECOM  a  ONRC 

   

EG6  - Investiția trebuie să se încadreze în cel puţin unul din 

tipurile de sprijin prevazute prin măsura M19/6A/2 

   

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC.  

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul m[surii 

M19/6A/2 

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor 

Doc.1 Studiu de fezabilitate 

 

   

EG7 - Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare 

trebuie să fie în teritoriul GAL Tara Oltului; 

   



Doc 1 Studiul de fezabilitate  

Doc 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării 

investițiilor  

Doc. 15 Certificat de urbanism/Autorizaţie de construire (după caz)  

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC.  

Declaraţie partea F că işi va deschide punct de lucru în teritoriul GAL Țara 

Oltului 

   

 

Atenție!  

Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității 
economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la 
momentul lansării apelului de selecție de către GAL. 

 

  



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

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

din data de:____/_____/__________ 

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  

Cheltuieli conform 

Cererii de finanţare 

Verificare OJFIR/CRFIR/AFIR-verificare prin sondaj 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Cheltuieli conform SF 

(documentaţie 

tehnico-economică) 

Diferenţe faţă de Cererea 

de finanţare 

  E N E N E N 

1 2 3 2 3 2 3 

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

1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)       

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului        

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

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total        

 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului        

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

3.1 Studii de teren       

3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii        



3.3 Proiectare şi inginerie       

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)       

3.5 Consultanţă       

3.6 Asistenţă tehnică       

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

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

4.1 Construcţii şi instalaţii       

4.2 Montaj utilaj tehnologic        

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj        

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

proiect, alte achiziţii specifice  
    

  

4.5 Dotări        

4.6 Active necorporale       

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:        

5.1 Organizare de şantier        

5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier       

5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului        

5.2 Comisioane, taxe, costul creditului       



5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute       

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

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)       

6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie        

TOTAL           

       

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)        

TOTAL GENERAL fără TVA        

       

 Valoare TVA         

        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     

Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro) 

1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : 

<http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 

 

 

 

 



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

e 

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

din data de:____/_____/__________ 

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  
Cheltuieli conform 

Cererii de finanţare 

Verificare OJFIR/CRFIR/AFIR-verificare prin 

sondaj 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Cheltuieli conform 

SF (documentatie 

tehnico-economica) 

Diferenţe faţă de 

Cererea de finanţare 

  E N E N E N 

1 2 3 2 3 2 3 

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

1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)       

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului        

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

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor       

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total        

 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului        

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



3.1 Studii de teren       

3.1.1. Studii de teren       

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului       

3.1.3. Alte studii specifice       

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

3.3 Expertizare tehnică       

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor       

3.5 Proiectare       

3.5.1. Temă de proiectare       

3.5.2. Studiu de prefezabilitate       

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

general  
 

 
 

  

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor  
 

 
 

  

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

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie       

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)       

3.7 Consultanţă       



3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii       

3.7.2. Auditul financiar (N)       

3.8 Asistenţă tehnică       

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului       

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor       

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii  
 

 
 

  

3.8.2. Dirigenţie de şantier       

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

4.1 Construcţii şi instalaţii       

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale       

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj        

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

echipamente de transport 
    

  

4.5 Dotări        

4.6 Active necorporale       

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:        

5.1 Organizare de şantier        



5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier       

5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului        

5.2 Comisioane, taxe, costul creditului       

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare       

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii       

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 

pentru autorizarea lucrărilor de construcţ  
 

 
 

  

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

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

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (N)       

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate       

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

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)       

6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie        

TOTAL           

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)        

TOTAL GENERAL fără TVA        

 Valoare TVA         



 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     

Toate costurile vor fi exprimate în Euro şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro) 

1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : 

<http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 5 

 

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

  

Anul 

Limita 

indicator 

UM 

Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5 

Diferent

e 

Validare 

criterii 
Nr. 

crt. 
Specificatie 

 Valoare  

1 2 3 
4 

                       

5  

                     

6  

                      

7  

                      

8  

                      

9  
10 11 

1 

Valoare investitie (VI) - 

valoare totala a proiectului 

fara TVA, preluata din Bugetul 

Indicativ Anexa G 

N/A LEI   

Nu sunt 

diferent

e 

N/A 
Valoare investitie (VI) - 

calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

N/A LEI   



2 

Veniturile din exploatare (Ve) 

- se inscriu valorile din 

proiectia contului de profit si 

pierdere, randul 6, aferente 

perioadei respective 

N/A  LEI            

Nu sunt 

diferent

e 

N/A 

Veniturile din exploatare (Ve) 

- calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

N/A  LEI            

3 

Cheltuieli de exploatare (Ce) - 

se inscriu valorile din proiectia 

contului de profit si pierdere, 

randul 11, aferente perioadei 

respective 

N/A LEI           

Nu sunt 

diferent

e 

N/A 

Cheltuieli de exploatare (Ce) -  

calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

N/A  LEI            

4 

Rata rezultatului din 

exploatare (rRe) - se 

calculeaza automat diferenta 

dintre Ve si Ce introduse, 

raportat la Ve - minim 10% 

minim 10% 

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

#DIV/0! #DIV/0! 

Rata rezultatului din 

exploatare (rRe) - calculata de 

solicitant, conform tabelului 

minim 10% 

din Ve 
 %            



de indicatori  

 

Flux de numerar din 

activitatea de exploatare - 

linia P din Anexa B8 aferent 

perioadei respective 

N/A LEI             N/A 

5 

Durata de recuperare a 

investitiei (Dr) -  se calculeaza 

automat ca raport intre VI si 

Fluxul de numerar net 

actualizat mediu pe orizontul 

de 12 ani 

maxim 12  LEI #DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Durata de recuperare a 

investitiei (Dr) - calculata de 

solicitant, conform tabelului 

de indicatori  

maxim 12   LEI    

6 

Rata rentabilitatii capitalului 

investit (rRc) - se calculeaza 

automat ca raport intre Fluxul 

de numerar din activitatea de 

exploatare si (VI) 

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

#DIV/0! #DIV/0! 

Rata rentabilitatii capitalului 

investit (rRc) - calculata de 

solicitant, conform tabelului 

de indicatori  

minim 5%  %            



7 

Flux de lichiditati net al 

perioadei - linia Q din fluxul de 

numerar pentru anii 1-5, se 

introduce pentru perioada 

aferenta 

N/A  Numeric            

#DIV/0! #DIV/0! 

(PDCTML) Plati de dobanzi la 

credite pe termen mediu si 

lung - linia C2 din fluxul de 

numerar pentru anii 1-5, se 

introduce pentru perioada 

aferenta 

N/A  Numeric            

(RCTML) Rambursari de 

credite pe termen mediu si 

lung - linia C1 din fluxul de 

numerar pentru anii 1-5, se 

introduce pentru perioada 

aferenta 

N/A  Numeric            

Rata acoperirii prin fluxul de 

numerar (RAFN) - se 

calculeaza automat ca raport 

intre Fluxul de numerar din 

exploatare aferent perioadei 

respective si suma 

(PDCTML+RCTML) -  trebuie sa 

fie => cu 1.2 

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

Rata acoperirii prin fluxul de 

numerar (RAFN) - calculata de 
>=1,2  Numeric            



solicitant, conform tabelului 

de indicatori  

8  

(D>1)Datorii ce trebuie platite 

intr-o perioada mai mare de 

un an - linia IV din sheetul 

bilant - se introduce pentru 

perioada aferenta 

N/A  Numeric            

#DIV/0! #DIV/0! 

(A) Total activ  - din sheetul 

bilant si se introduce pentru 

perioada aferenta 

N/A  Numeric            

Rata indatorarii (rI) - se 

calculeaza automat ca raport 

intre (D>1) si total activ (A) -  

trebuie sa fie maxim 60% 

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

Rata indatorarii (rI) - calculata 

de solicitant, conform 

tabelului de indicatori  

maxim 60%  %            

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

 10 

Valoare actualizata neta 

(VAN) - trebuie sa fie pozitiva 
>=0 LEI   

Nu sunt 

diferent

e 

Respect

a 

criteriu 

Valoare actualizata neta 

(VAN) - calculata de solicitant, 

conform tabelului de 

indicatori  

>=0  LEI    



11 

Disponibil de numerar la 

sfarsitul perioadei - se preiau 

valorile din linia S, Anexa B8, 

aferente perioadei respective - 

trebuie sa fie pozitiv 

>=0 LEI           
Nu sunt 

diferent

e 

Respect

a 

criteriu 
Disponibil de numerar la 

sfarsitul perioadei, conform 

tabelului de indicatori  

>=0  LEI            

                

  

  

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

                

  

  

Verificare la OJFIR/CRFIR/SIN                        DA   sau  

 

NU 

 

        

                

                   

   
 

 

 

Se completeaza si printeaza Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B sau C generata in Fisa E1.2 format electronic. 

 



 

3. Verificarea bugetului indicativ 

 

Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de 

finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele 

pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate? 

Da cu diferenţe* 

 * Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă de bugetul 

prezentat de solicitant în cererea de finanţare 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea 

publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : 

http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conţinând cursul BCE 

din data întocmirii  Studiului de fezabilitate): 

   

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în 

submăsură?    

3.4. Investitiile neeligibile au fost incadrate conform cheltuielilor 

neeligibile generale prevazute in OMADR 1731/2015 cu modificarile si 

completarile ulterioare, la cap.8.1 din PNDR si în fișa masurii M19/6A/2? 
   

3.5. Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, 

taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi 

patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate 

de măsură, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, 

respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? 

   

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

încadrează în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute 

la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 din devizul general, conform HG 28/2008  

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

907/2016? 

   

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

eligibile? 

 

 

 

  

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


 

4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor Verificare efectuată 

DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

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

Referință? 

 

 

 

 

 

 

4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite 

din baza de date cu prețuri de Referință??  

 

 

 

 

 

 

4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se 

încadrează în maximumul prevăzut în  Baza de Date cu prețuri de 

Referință?? 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

valoare  este mai mica sau egală de 15.000 Euro? 

 

   

4.5. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia 

proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de 
intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a 
depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției si un plafon maxim al 
sprijinului nerambursabil de 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani 
fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ajutorul public nerambursabil se încadrează în plafonul maxim 
prevăzut de regula de minimis ? 

 

 

 

 

 

 

5.3 Valoarea totală eligibilă a proiectului este mai mare sau cel 
   



putin egala cu 10.000 euro ?    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Financiar  Submăsura 6.4. 

 Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans  (max. 50%)    

 

 

 

Plan Financiar (intensitate a sprijinului 70%)  

 Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Total cheltuieli 

0 1 2 3 



 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans  (max. 50%)    

 

 

Plan Financiar (intensitate a sprijinului 90%)  

 Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 

Total cheltuieli 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans  (max. 50%)    

 

 



6. Verificarea condiţiilor artificiale 
Verificare efectuată 

DA NU 

Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la 

verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC 

Baza de date proiecte FEADR 

Declaratii partea F a Cererii de finantare  

Registrul Cererilor de Finantare 

Studiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de Finantare 

  

 

 

 



OBSERVAȚII: 

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

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 

astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?  

DA   sau NU  

VERIFICAREA PE TEREN  Verificare efectuată 

DA NU  

 
Verificare la SLIN 

 
 

 
 
 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. 

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de 

neeligibilitate ale  proiectului. 

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife 

(„√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest 

lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa 

expertului. 

 

 

Observatii: . 

Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul 
neeligibilităţii, dacă este cazul,  motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a 
intensitătii sprijinului, dacă este cazul); 

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

. 

Aprobat de: Presedinte/Manager GAL 

Nume/Prenume …………………….................. 

Semnătura şi ştampila................................     

DATA……….................................................. 

 

Verificat: Expert 2 GAL 



Nume/Prenume ……………………...................  

Semnătura...................................................   

DATA……….................................................... 

 

Întocmit de: Expert 1 GAL 

Nume/Prenume ……………………....................  

Semnătura.....................................................   

DATA………...................................................... 

 

Notă 

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR 
cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu 
respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru 
implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu 
prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.   
 


