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Măsura 8. Investiții de dezvoltare de interes local – M8 – M8 / 6B 
 

E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 17, alin. (1), lit. c), art. 20, alin. 
(1), lit. b),  d),  f) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

 

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 înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

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

Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 

 

 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  

 

 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

                                                           
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 
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I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 
 

Nr. 
crt. 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII Da Nu 

1. Proiectul este depus în 2 exemplare, cu fiecare pagină semnată în original, 

numerotată, cusute și sigilate, însoțite de 2 CD-uri conținând scanarea 

proiectului? 

□ □ 

2. Proiectul conține pagina de Opis, numerotată cu 0? 

□ □ 

3. Numerotarea paginilor corespunde cu paginația din opisul proiectului? 

□ □ 

4. Solicitantul a prezentat exemplarul original al proiectului, care rămâne în 

proprietatea sa, după verificarea conformității documentelor?  □ □ 

5. Solicitantul a utilizat varianta de Cerere de Finanțare în vigoare, preluată 

de pe site-ul GAL www.gal-movilaluiburcel.ro? □ □ 

6. Pe copiile documentelor incluse în dosarele depuse a fost aplicată 

ștampila „Conform cu originalul”? □ □ 

7. Documentele emise de alte autorități, anexe la proiect, sunt în termen de 

valabilitate?  □ □ 

8. Solicitantul a completat coloanele din Bugetul Indicativ al Cererii de 

Finanțare? □ □ 

9. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe 

proprie răspundere F din cadrul Cererii de finanțare? □ □ 

10. Solicitantul a prezentat toate documentele necesare proiectului 

evidențiate în anexa Lista documentelor anexate proiectului M8? □ □ 

11. Declarația F din Cererea de finanțare și declarațiile incluse în proiect sunt 

semnate și ștampilate de solicitant? □ □ 

 
Concluzia verificării: 
 
   Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                       NECONFORMĂ 
 
Observații: 
................................................................................................................................................................................

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

 
Întocmit,        Verificat,  

Evaluator 1: ............................................                         Evaluator 2: .................................. 

Semnătura: …………………………………     Semnătura: ……………………………… 

Data: .................................                                                    Data:................................... 

 
 

Luat la cunoștință, 

Reprezentant legal solicitant 

.......................................... 
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II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI - AFIR 
 

    

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

   

 

Observații: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE STABILITE DE CĂTRE GAL 

 

1.Verificarea condițiilor de eligibilitate 

Verificare efectuată 

DA NU Nu este 
cazul 

EG1- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili    

Documente verificate: 
 Documente de înființare specifice categoriei de beneficiari: 

 În cazul comunelor, nu se verifică niciun document 

 În cazul 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 

 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; 

 Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea 

solicitantului; 

 Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea 

documentelor fiscale și judiciare; 

 Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de 

finanţare. 
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EG2 - Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate 

de plată 
   

Documente verificate: 
 Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de 

finanţare; 

 Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea 

documentelor fiscale și judiciare. 

 

   

EG3 - Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța 

investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată 
   

Documente verificate: 
 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI 

 

   

EG4 - Investiția să se încadreze în tipul de acțiune si de sprijin 

prevăzut prin măsură 

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

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement (parcuri de joacă, 
teren de sport, etc.) pentru populația rurală 

 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii pentru valorificarea 
produselor locale 

 Înființare, modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 
 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video 
 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale 

în cadrul primăriilor 
 Modernizarea și/sau dotarea obiectivelor culturale și de patrimoniu 

cultural 

   

Documente verificate: 

 Studiul de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii – întocmite conform legislației în vigoare 

 Certificatul de Urbanism, după caz 

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) 

 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) 
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EG5 - Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară 

locală și/sau județeană aprobată 
   

Documente verificate: 
 Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare 

cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / 

locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și 

copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

 Adresă emisă de GAL Movila lui Burcel care confirmă că investiția 

propusă se regăsește în SDL 2014-2020 a GAL și extrasul din SDL. 

 

   

EG6 - Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER    

Documente verificate: 
 Cererea de Finanțare 

 Studiul de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii – întocmite conform legislației în vigoare 

 Pentru comune și ADI: 

 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 

 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor 

şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în 

domeniul public sau detalierii poziției 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, 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) 

și/sau 

 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului 

public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este 

cazul) 

 Avizul de conformitate al Operatorului Regional/Județean 

       (pentru investițiile de tip iluminat public, supraveghere video, etc). 

 

   

EG7 - Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General    

Documente verificate: 
 Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor 

Documentaţiei de urbanism faza PUG 
 în situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se 

regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 
reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. 
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EG8  -  Investiția trebuie să demonstreze  necesitatea, oportunitatea 
și viabilitatea  acesteia 

   

Documente verificate: 
 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI 

 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii – întocmite conform legislației în vigoare, inclusiv 

capitolul privind analiza cost-beneficiu. 

   

EG9 - Solicitantul prezintă toate avizele/autorizațiile necesare 

demarării proiectului (inclusiv cele privitoare la condiții de mediu, 

sănătate publică și sanitar-veterinare) 

   

Se verifică dacă solicitantul prezintă documentele emise de  

 DSP: Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de 

igienă şi sănătate publică sau Notificare că investiţia nu face 

obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este 

cazul. 

 DSVSA: Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu 

legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar, dacă este 

cazul. 

 APM: Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea 

documentelor de mediu 
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Atenție!  
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul 
aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul realizării verificării. 

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:  

      

1.1 Cheltuieli 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 
utilităţilor necesare obiectivului de 
investiţii 

      

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

      

3.1 Studii       

   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 obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii 

      

3.3 Expertizare tehnică       

3.4 Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

      

3.5 Proiectare       
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   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 (E) 
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5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

      

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

      

 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 construcţii 

      

   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 probe 
tehnologice şi teste - total, din care: 

      

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
(N) 

      

6.2 Probe tehnologice şi teste       

 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 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) 
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Plan Financiar Măsura 8                                                                                                      Euro 

  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= Procent contribuţie publică 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 
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C. Verificarea bugetului indicativ 
DA N

U 
Nu 

este 
cazul 

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

   

2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda 
naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe 
Internet la adresa : http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conţinând 
cursul BCE din data întocmirii  Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții): 

  

 

3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?    

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* 

   

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

   

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

 

D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor  

1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date cu prețuri de Referință?    

2 Dacă la punctul 1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de 
date cu prețuri de Referință? 

   

3 Dacă la pct. 1 răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în 
maximul prevăzut în  Baza de Date cu prețuri de Referință? 

   

4 Dacă la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri 
a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri a căror 
valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile 
sunt rezonabile? 

   

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

   

http://www.ecb.int/index.html
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6 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? 

   

E. Verificarea Planului Financiar  

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% 

   

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? 

   

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

Da cu diferente 

   

 
 

VERIFICAREA PE TEREN 

Verificare efectuată 

 
DA   
 

 
NU   

 

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 detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este 
cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 
- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul. 
.......................................................................................................................................................... 

 
Întocmit,         Verificat,  

Evaluator 1: ...............................                         Evaluator 2: .................................. 

Data: .................................                                                    Data:................................... 
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III. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Nr. 

crt. 
Criteriul de selecție Punctaj 

SE1 Principiul numărului de  populație servită de investiție – Max.12p. 

a) 200-600 persoane beneficiare….8 p 

b) 601-1499 persoane beneficiare….10 p 

c) peste 1500 persoane beneficiare…12 p 

 

SE2 Proiecte realizate în parteneriat (ADI) – 10p.  

SE3 Solicitanți care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară – 5p.  

SE4 Conservarea și punerea în valoare a zonelor protejate și a biodiversității, managementul 

deșeurilor, utilizarea energiilor regenerabile - Max.18p. 

a) Proiectul prevede acțiuni de punerer în valoare a zonelor /speciilor protejate ….6 p 

b) Proiectul prevede acțiuni de management al deșeurilor ……..6 p 

c) Proiectul prevede acțiuni de utilizare a energiei regenerabile….6 p 

 

SE5  Proiecte care propun investiții în obiective de patrimoniu național/local -12p.  

SE6  Proiecte care prevăd acțiuni inovative (utilizare TIC /  aplicații  e-guvernare / 

eficientizarea consumului de apă /  energie electrică /termică) – 16p. 

 

SE7 Proiecte care încurajează dezvoltarea agenților economici din zonă si promovarea  

produselor locale – 10p. 

-Proiectul propune crearea de infrastructură pentru comercializarea produselor locale ale 

agenților economici și producătorilor locali  (piață locală, târg local) 

 

SE8 Proiecte care promovează investiții în scopul conservării tradițiilor locale și a moștenirii 

culturale – 12p. 

-Proiectul propune investiții în reabilitatrea /dotarea așezămintelor culturale locale  în vederea 

punerii în valoare a tradițiilor și moștenirii culturale 

 

SE9 Proiecte care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană – 5p.  

 TOTAL (100 puncte)  

Punctajul minim pentru această măsură este de 13 pct. 
 

Notă:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL: …......... puncte 
 

 

Concluzia verificării: 

Cererea de finanţare este :  SELECTATĂ                                       NESELECTATĂ 

 

Observații:  

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

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

 

Întocmit,        Verificat,  

Evaluator 1: ............................................                         Evaluator 2: .................................. 

Semnătura: …………………………………     Semnătura: ……………………………… 

Data: .................................                                                    Data:................................... 
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METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII DE SELECȚIE 
 

SE1: Principiul numărului de  populație servită de investiție 

Documente justificative:   

 Cererea de Finanțare (anexa Indicatori de monitorizare) 

 Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI (numărul de 

locuitori deserviţi de proiect) 

 Studiul de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. 

  

SE2: Proiecte realizate în parteneriat (ADI) 

Documente justificative:   

 Se verifică existența  acordului  de parteneriat pentru proiect. 

 

SE3: Solicitanți care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 

Documente justificative:  

 pct.C) Finanțări nerambursabile solicitate și/sau obținute din Cererea de Finanțare și  

 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, 

costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au 

mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri 

de investiții. 

 

SE4: Conservarea și punerea în valoare a zonelor protejate și a biodiversității, managementul 

deșeurilor, utilizarea energiilor regenerabile 

Documente justificative:  

 Se verifică  dacă în Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii sunt menționate acțiuni de conservarea și punerea în valoare a zonelor 

protejate și a biodiversității, managementul deșeurilor, utilizarea energiilor regenerabile 

 

SE5: Proiecte care propun investiții în obiective de patrimoniu național/local 

Documente justificative:  

 Se detaliază în SF/DALI și se verifică avizele de la Direcția de cultură/patrimoniu în cazul 

obiectivelor de patrimoniu. 

 

SE6: Proiecte care prevăd acțiuni inovative (utilizare TIC/ aplicații  e-guvernare / eficientizarea 

consumului de apă/ energie electrică/termică) 

Documente justificative:  

 Se verifică dacă în SF/DALI sunt prevăzute minim una din aceste acțiuni: utilizare TIC/ 

aplicații  e-guvernare/eficientizarea consumului de apă/ energie electrică/termică. 

 

SE7: Proiecte care încurajează dezvoltarea agenților economici din zonă si promovarea  

produselor locale 

Documente justificative:  

 Se verifică dacă în SF/DALI se propune crearea de infrastructură pentru comercializarea 

produselor locale ale agenților economici și producătorilor locali  (piață locală, târg local). 
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SE8: Proiecte care promovează investiții în scopul conservării tradițiilor locale și a moștenirii 

culturale 

Documente justificative:  

 Se verifică dacă în SF/DALI, proiectul propune investiții în reabilitatrea / dotarea 

așezămintelor culturale locale în vederea punerii în valoare a tradițiilor și moștenirii 

culturale. 
 

SE9: Proiecte care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană 

Documente justificative:  

 Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

 Adresă emisă de GAL Movila lui Burcel care confirmă că investiția propusă se regăsește în 

SDL 2014-2020 a GAL și extrasul din SDL 

 

Dacă proiectul are un punctaj de minim 13  de puncte, proiectul este selectat. 


