ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro
Măsura 5.Scheme de calitate – M5 – M5 / 3A

E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 14, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a), f) și
alte încadrări în conformitate cu prevederile art. 4-5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013)
Fișa de evaluare generală a proiectului de servicii
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 14, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a), f) 1 și alte
încadrări în conformitate cu prevederile art. 4-5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF): ..................................................
*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L
Denumire solicitant: ..........................................................
Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………........
Prenume:……………...……………………………………………………......
Funcţie:………………………….......................................................
Titlul proiectului:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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:..............
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..
Obiectivul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități)

1

Această fișă se aplică proiectelor cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), doar
dacă acestea conțin doar servicii. În cazul în care proiectul conține și servicii și investiții, acesta va fi tratat ca
un proiect de investiții și se va aplica Fișa de evaluare generală aplicabilă art. 20 alin (1), lit. b), d), e), g).
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I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI
Nr.
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII
crt.
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?
Solicitantul a utilizat varianta de Cerere de Finanțare în vigoare, preluată
de pe site-ul GAL www.gal-movilaluiburcel.ro?
Pe copiile documentelor incluse în dosarele depuse a fost aplicată
ștampila „Conform cu originalul”?
Documentele emise de alte autorități, anexe la proiect, sunt în termen de
valabilitate?
Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe
proprie răspundere F din cadrul Cererii de finanțare?
Solicitantul a prezentat toate documentele necesare proiectului
evidențiate în anexa Lista documentelor anexate proiectului M5?
Declarația F din Cererea de finanțare și declarațiile incluse în proiect sunt
semnate și ștampilate de solicitant?

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Da

Nu

□ □
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Concluzia verificării:
Cererea de finanţare este :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Observații:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Întocmit,
Evaluator 1: ............................................
Semnătura: …………………………………
Data: .................................

Verificat,
Evaluator 2: ..................................
Semnătura: ………………………………
Data:...................................
Luat la cunoștință,
Reprezentant legal solicitant
..........................................
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE - AFIR
i) VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI
1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de
Dezvoltare Locală a GAL?
DA
NU
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate
din Fișa măsurii din SDL?
DA
NU
1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și
pentru FEADR?
DA
NU
1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la
Cererea de finanțare?
DA
NU
1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?
DA
NU
1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este
prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?
DA
NU NU ESTE CAZUL
ii) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE
2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?
DA
NU
2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?
DA
NU
2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate
pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?
DA
NU
2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?
DA
NU
2.5 a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au
domiciliul pe teritoriul GAL?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
b) Pentru proiectele ale căror obiective vizează studii privind patrimoniul cultural și natural, localitățile
care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație agricolă sau
solicitantul este un grup de producători (în cazul în care proiectul vizează activități de informare și
promovare)?
DA
NU
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2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației naționale/
europeane în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă cerințele UE?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
2.3 Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare
referitoare la schemă?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
2.4 Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/ europeană în
vigoare?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
2.5 Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei scheme de
calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
Pentru proiecte cu obiective care au alte incadrari in conformitate cu prevederile art. 4-5 din Reg.
(UE) nr. 1305/2013.:
2.7 Proiectele care vizeaza doar servicii pentru infiintarea formei asociative cuprind cheltuieli eligibile
specifice proiectelor de servicii si se finalizeaza cu un plan de afaceri, studiu de fezabilitate, plan de
marketing?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL
Verificare efectuată
Verificarea condițiilor de eligibilitate

DA

NU

Nu este
cazul

EG 1: Solicitantul își desfășoară activitatea într-un UAT din GAL







Documente verificate:
 Cererea de Finanțare – Amplasamentul proiectului
 Actele constitutive ale solicitantului, Certificat constatator ONRC
EG 2: Solicitantul este autorizat minim ca PFA sau grup de producători







Documente verificate: Se vor verifica actele constitutive ale solicitantului,
Certificat constatator ONRC
EG 3: Solicitantul prezintă un plan de acțiune coerent













Documente verificate: Se verifică planul de acțiune.
EG 4: Schema pe care aplică solicitantul este certificată conform
legislației naționale/UE
Documente verificate: Se verifică Documentul care să ateste schema de calitate
la care solicitantul dorește să adere – emis de MADR:
 Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate
româneşti, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind
atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate
românești (la depunerea cererii de finanțare, după caz)
sau
 Atestat de produs tradițional , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013
privind atestarea produselor tradiţionale
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3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV
3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/
sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?
DA
NU
DA cu diferențe
3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele
specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?
DA
NU
3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor
neeligibile/eligibile?
DA
NU
DA cu diferențe 
4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR
4.1. Categoria de servicii/ bunuri se regăsește în Baza de date?
• servicii
DA
NU
NU ESTE CAZUL
• bunuri
DA
NU
NU ESTE CAZUL
4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în
Baza de date*?
• servicii
DA
NU
NU ESTE CAZUL
• bunuri
DA
NU
NU ESTE CAZUL
4.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a
prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește
15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această
valoare?
DA NU NU ESTE CAZUL
4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?
• servicii
DA
NU
NU ESTE CAZUL
• bunuri
DA
NU
NU ESTE CAZUL
*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în
plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER,
disponibilă pe site-ul www.afir.info. De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica
raportat la această Bază de date.
5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR
5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este
prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?
DA
NU
DA cu diferențe* 
*Se completează în cazul în care se constată diferenţe faţă de planul financiar prezentat de
solicitant în Cererea de finanţare.
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6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE
6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?
DA
NU
Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:
 Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către
același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;
 Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități
comune, astfel:
cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate
separat pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe;
cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat
pentru activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe;
achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de
cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;
 Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul
participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.
 Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților
principale din proiect – cursuri, seminarii etc.
Observații: …..................................................................................................................................

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
PROIECTUL ESTE:
□ ELIGIBIL
□ 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,
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Întocmit,
Evaluator 1: ............................................
Semnătura: …………………………………
Data: .................................

Verificat,
Evaluator 2: ..................................
Semnătura: ………………………………
Data:...................................
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III. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE
Nr.
Criteriul de selecție
crt.
SE1 Principiul participării în cadrul
lanțurilor alimentare integrate
(integrarea in sistemele de colectare, procesare și comercializare) –
max. 26 p.
a) proiectul integrează producția – colectarea – procesarea – comercializarea
……..26 p
b) proiectul integrează producția – procesarea - comercializarea……….. 22 p
c) proiectul integrează colectarea – procesarea - comercializarea….… 18 p
d) proiectul integrează colectarea – comercializarea ……...14 p

SE2 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele
ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse care participă la
scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc) – max. 20p.
a) proiectul promovează produse ecologice certificate de un organism
specializat……..12 p
b) proiectul
promovează
produse
tradiționale/de
casă
certificate
MADR…………………..16 p
c) proiectul promoveaza produse care participa la scheme de calitate la nivel
european certificate MADR……………………..20 p

SE3 Principiul accesului pe minim o piață locală a produselor realizate în
cadrul unei scheme de calitate – max. 12 p.
a) proiectul prevede deschiderea unui punct de comercializare în 1 piață locală
(rurală sau urbană)…………………………….8 p.
b) proiectul prevede deschiderea unui punct de comercializare în minim 2 piețe
locale (rurală sau urbană)………….12 p.

SE4 Principiul asocierii mai multor fermieri locali în jurul unei scheme de
calitate pentru un produs – max.10p.
a) proiectul atrage în jurul solicitantului mai mult de 2 fermieri care concură la
realizarea produsului sprijinit prin schema de caalitate………………..6 p.
b) solicitantul este o cooperativă de producție/grup de producători…….10 p.

SE5 Solicitantul practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi
protejează ecosistemele naturale – max 10p. cumulat
a) solicitantul utilizează ingrasaminte și erbicide ecologice……………….5 p.
b) solicitantul protejează biodiversitatea și ecosistemele natural………5 p.

SE6 Proiectul are un caracter inovativ (de exemplu, acțiuni de promovare sau
marketing inovativ) – max. 20 p. cumulat
a) proiectul prevede acțiuni de promovare a produsului (presă scrisă, spot radio,
flyere, afișe, panouri)…… 10 p
b) proiectul prevede acțiuni de marketing inovativ (realizare website de
prezentare interactiv,
magazin virtual, acțiuni “coșul cu produse”,
etc.)………………10 p

SE7 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale - 2p.
TOTAL – 100 p.
Punctajul minim necesar pentru accesarea măsurii este de 16 puncte.

Punctaj
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Notă: Scorul total al criteriilor de selecţie (max.100) stabilit de GAL: …......... puncte
Concluzia verificării:
Cererea de finanţare este :

SELECTATĂ

NESELECTATĂ

Observații: ....................................................................................................................................................
Întocmit,
Evaluator 1: ............................................
Semnătura: …………………………………
Data: .................................

Verificat,
Evaluator 2: ..................................
Semnătura: ………………………………
Data:...................................
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METODOLOGIE VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE
SE1: Principiul participării în cadrul lanțurilor alimentare integrate (integrarea in
sistemele de colectare, procesare și comercializare)
Documente justificative: Se va evidenția în Planul de acțiuni.
SE2: Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice,
tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate
recunoscute la nivel european, etc)
Documente justificative: Se verifică în Planul de acțiuni tipul de produs aparținând schemei de
calitate la care va adera solicitantul.
SE3: Principiul accesului pe minim o piață locală a produselor realizate în cadrul unei
scheme de calitate
Documente justificative: Se verifică Planul de acțiuni și copiile precontractelor de închiriere
spații de desfacere.
SE4: Principiul asocierii mai multor fermieri locali în jurul unei scheme de calitate
pentru un produs
Documente justificative: Se va evidenția în Planul de acțiuni.
SE5: Solicitantul practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi protejează
ecosistemele naturale
Documente justificative: Se va verifica:
 Planul de acțiuni
 Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca la
depunerea primei cereri de plată să prezinte - Fișa de înregistrare a producătorilor
în agricultură ecologică, eliberată de DAJ/DAM București, însoțită de contractul încheiat
cu un organism de inspecție și certificare
 Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca la
depunerea primei cereri de plată să prezinte - Certificatul de conformitate a
produselor agroalimentare ecologice
SE6: Proiectul are un caracter inovativ (de exemplu, acțiuni de promovare sau marketing
inovativ)
Documente justificative: Se va verifica:
 Planul de acțiuni
 Programul de promovare – numai pentru grupuri de producători
SE7: Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale
Documente justificative: Se va prezenta adresa emisă de CJ Vaslui sau GAL, care confirmă
încadrarea în strategia județeană/locală și extrasul din SDL
Dacă proiectul are un punctaj egal sau de peste 16 de puncte, proiectul este selectat.

