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LG. E2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - M 7. (6B) 

Fișa de evaluare generală a proiectului 

 cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. 1, lit. d din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
– M 7. (6B) 

 
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare (CF): 
......................................................................................  
                        
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 CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI* 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

1 Solicitantul a utilizat Modelul Cererii de Finantare si a Anexelor puse la 
dispozitie pe site-ul GAL varianta valabila la data depunerii cererii de 
finantare?  

   

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

   

3 Solicitantul a atasat copie dupa actul de identitate al reprezentatului de proiect 
Se va verifica corelarea cu reprezentantul desemnat prin Hotararea a 
CL/AGA/Asociatii 
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2. Verificarea condițiilor de eligibilitate 

Verificare 
efectuată 

DA NU 
Nu 
este 
cazul 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili conform art. 20 alin. (1) lit. f din Reg. (UE) nr. 1305/2013                                

Documente Verificate: 
-Actele juridice de înființare și funcționare, 
-Certificat de înregistrare fiscală, 
-Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din Cererea 
de finanțare, 
- Fișa măsurii din SDL. 
EG2  Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată    
 Documente Verificate: 
- declarația pe propria răspundere F din Cererea de Finanțare, 
- Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
- alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți 
EG3 Investitia trebuie realizata pe teritoriul GAL       
Documente verificate: 
- actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți,  
- SF/CF,  
- CERTIFICATE FISCALE,  
- lista UAT –urilor cuprinse în SDL 
EG4 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare 
locală, nationala, judeteana, regionala  aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții 

   

Document verificat 
- SF/DALI 
- extras din strategie; hotărârea de aprobare a strategiei  
EG5 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile 
de sprijin prevăzute prin măsură    

Document verificat 
- SF/DALI 
- Cererea de Finantare 
EG6 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și 
oportunitatea, eventual viabilitatea economică  

   

Document verificat 
- Hotărârea Consiliului Local și/ sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document echivalent 
specific fiecărei categorii de solicitant,  
- Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții întocmite conform 
legislaţiei în vigoare. 
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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 lansării apelului de selecție de către GAL. 

3. Verificarea bugetului indicativ 

 

Verificare efectuată 
DA NU Nu este cazul 

3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din 
cererea de finanțare 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 

Da cu diferențe* 

 * Se completează în cazul în care expertul constată diferențe 
faţă de bugetul prezentat de  solicitant în cererea de finanțare 
față de bugetele anexate proiectelor. 

  

 

3.2. Sunt investițiile eligibile în conformitate cu specificațiile 
măsurii?   

 

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

  
 

3.4.  Se va verifica incadrarea valorii totale a proiectului in 
plafonul stabilit prin apelul de selectie 

 
 

 
   

 

3.5.. Se va verifica corelarea bugetului total cu devizele pe 
obiect si financiare    

3.6. 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, depăşesc 
10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru 
acele proiecte care nu includ construcţii? 
DA cu diferențe * 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.7. Se va verifica incadrarea corecta a cheltuielilor atat 
eligibile cat si neeligibile    

3.8. Se va verifica incadrarea corecta a avansului solicitant in 
procentul maxim admis 

   

3.9. In cazul proiectelor de constructii se va verifica 
completarea tuturor subcapitolelor aferente capitolului 5 
care decurg ca obligatii legale din natura investitiei 

  
 

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

4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor Verificare efectuată 

DA NU 
4.1 Se va face prin verificarea asumarii de catre solicitant a 
respectarii legislatiei nationale privind Achizitiile Publice si 
reglementarile cu privire la standardele de cost 

 
 

                     

4.2 Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?   

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

  

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

 
 

4.5 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ 
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declarația 
proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de prețuri? 

 
 

 
 

    

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: 

 pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate 
publică –100% 

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 90%. 

 
 
 

 
 

    

 

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 
10.000 euro? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 
50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil? 
DA cu diferențe * 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
6. Verificarea indicatorilor de monitorizare 

6.1 Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite 
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6.2. Numar de locuri de munca nou create  

 
 

 Verificare efectuată 
Observații 

DA Nu este cazul* 
Verificare la GAL    

Verificarea pe teren    
*Se lasă la latitudinea expertului decizia de a se efectua vizita in teren sau nu 
In cazul neefectuării vizitei in teren conformitatea se va efectua la sediul GAL,  solicitantul va fi 
invitat (prin e-mail sau notificare scrisa). Daca in termen de 3 zile de la primirea notificării, 
solicitantul nu se prezinta la sediul GAL pentru efectuarea conformității, proiectul va fi declarat 
neconform. 
In etapa de verificare pe teren expertul se va asigura de conformitatea documentelor si a situației 
descrise in proiect cu cea existenta la fata locului. 
DECIZIA REFERITOARE LA CONFORMITATEA PROIECTULUI: 

 CONFORM 
 NECONFORM 

Observații: . 
Se detaliază motivul neconformității din punct de vedere al verificării pe teren/verificarea la GAL, 
dacă este cazul. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
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 Observații 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. 
 
Observații:  
Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, 
dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă 
este cazul. 
..........................................................................................................................................................
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 Criteriul Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Conform 
document 

Explicații 

1 Beneficiarul a 
implementat 
proiect prin 
sprijinul măsurii 
M4/6B. 
 

5  CF - Titlul 
proiectului 
si numărul 
contractului 
de finanțare 

Se punctează 
doar proiectul 
contractat 

2 Caracterul etnic al 
beneficiarilor 

20   Se punctează 
doar unul dintre 
elementele 
demonstrate din 
lista alăturata 

Beneficiari direcți 
minoritate etnica 
roma* 
*daca majoritatea 
beneficiarilor fac 
parte din 
minoritatea etnica 
roma  

20  CF, Adresa 
UAT, SF/DALI 

Se verifica 
numărul de 
beneficiari  

Beneficiari direcți 
alte minorități 
etnice* 
*daca majoritatea 
beneficiarilor fac parte 
din alte minorități etnice 

10  CF, Adresa 
UAT, SF/DALI 

Se verifica 
numărul de 
beneficiari  

3 Numărul populației 
țintă 

30   Se punctează 
doar unul dintre 
elementele 
demonstrate din 
lista alăturata 

 Peste 500 de 
persoane aparținând 
minorităților etnice 

30  CF, Adresa 
UAT, SF/DALI  

Se verifică nr. 
persoane 
aparținând 
minorităților 
etnice  

 Intre 200-500 
persoane aparținând 
minorităților etnice 

20  CF, Adresa 
UAT, SF/DALI 

Se verifică nr. 
persoane 
aparținând 
minorităților 
etnice 

Sub 200 persoane 
aparținând 
minorităților etnice 

10  CF, Adresa 
UAT, SF/DALI 

Se verifică nr. 
persoane 
aparținând 
minorităților 
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etnice 
minorităților 
etnice 

4 Responsabilizarea 
solicitantului 

5  CF, SF/DALI 
 

Se punctează 
proiectul în care 
beneficiarul se 
angajează să 
organizeze 
evenimente timp 
de 3 ani 
consecutiv după 
finalizarea 
proiectului 

5 Viabilitatea 
proiectului 

20   Se punctează 
doar unul dintre 
elementele 
demonstrate din 
lista alăturata 

Beneficiarul se 
angajează să 
organizeze 
evenimentele timp 
de 3 ani consecutiv 
după finalizarea 
proiectului 

20  CF/SF/DALI Se verifică 
viabilitatea 
evenimentului 
(calitatea, durata, 
capacitatea de 
extinderea si/sau 
impactul asupra 
dezvoltării rurale) 
pentru care 
beneficiarul se  
angajează timp de 
3 ani consecutiv 
după finalizarea 
proiectului  
 

Beneficiarul se 
angajează să 
organizeze 
evenimentele timp 
de 2 ani consecutiv 
după finalizarea 
proiectului 

10  CF/SF/DALI Se verifică 
viabilitatea 
evenimentului 
(calitatea, durata, 
capacitatea de 
extinderea si/sau 
impactul asupra 
dezvoltării rurale) 
pentru care 
beneficiarul se  
angajează timp de 
2 ani consecutiv 
după finalizarea 
proiectului  
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6 Asigurarea 
marketingului 
rezultatelor 
proiectului 

20   Se punctează doar 
unul dintre 
elementele 
demonstrate din 
lista alăturata 

Prezentarea 
evenimentului la un 
post de televiziune 

20  CF/SF/DALI Se verifică 
activitatea prin 
care beneficiarul 
aplica pentru 
promovarea 
evenimentului la 
un post TV  

Prezentarea 
evenimentului în 
presa online 

10  CF/SF/DALI Se verifică 
activitatea prin 
care beneficiarul 
aplica pentru 
promovarea 
evenimentului în 
presa scrisă. 

Total 100    
 

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 5 pct. 

Criteriile de departajare: 
- Pentru proiectele cu punctaj egal la CS 1 vor avea prioritate proiectele care vizează acțiuni 
destinate mai multor minorități 
- Pentru proiectele cu punctaj egal la CS 3 diferențierea se va face funcție de numărul total 
al beneficiarilor direcți si indirecți (numărul de locuitori al UAT-ului vizat), vor avea prioritate 
proiectele cu numărul de locuitori cel mai mare. 
 
Aprobat: Reprezentant Legal GAL 
Nume/Prenume ……………………....... 
Semnătura şi ștampila ...................   
Data………...................................... 
 
Verificat: Expert evaluator 2  
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................                 
Data……........................................ 
 
Întocmit: Expert  evaluator 1  
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................                 
Data……........................................ 
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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 din SDL si conform Reg. (UE) nr. 1305/2013.   
 
Secțiunea AFIR  
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI – se va completa după 
verificarea efectuata de către AFIR 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

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) 

   

2a) Solicitantul respectă prevederile art. 6 lit. a, 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? 

   

3) Solicitantul respectă prevederile art. 6 lit. 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 încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate 
depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus 
proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul) 

   

4 Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?    
 

 


