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CES 3 - FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI  
Masura M3/6B – Sprijin pentru asocierea micilor operatori in agroturism din teritoriul GAL RAZIM 

 
Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant şi aplicatie 

 
Nr de inregistrare al Cererii de finantare: 
Data lansarii apelului de selectie de catre GAL: ___________________________________________ 
 

 
Acord de cooperare: __________________ incheiat in data de _____________________ 
Acord de cooperare incheiat intre:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Denumire solicitant/lider de proiect : ___________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_______________________________________________________________ 
Mandat de reprezentare: _____________________________________________________________ 
Titlu proiect: _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Obiectivul proiectului 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_________________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal lider de proiect 
Nume: ___________________________________Prenume:_________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:____________________________________________________________ 
 
Sectiunea I – VERIFICAREA CONFORMITATII 
 
Partea I – Verificarea conformitatii cererii de finantare  
 
 1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare, in cadrul aceleiasi sesiuni de 
depunere de proiect ......….…/………………………. (se va completa de către expertul verificator nr. 
sesiunii de depunere in cadrul careia a fost depusa Cererea de finantare)? 
 
                                                                                 DA         NU    
Dacă DA, de câte ori ?  
O data  De două ori  Nu este cazul  
 

2. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare?  
DA        NU , deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în cadrul aceleiasi sesiune de 
depunere de proiecte baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de verificare:  
Nr...... din data .... / .... /........... , Nr...........din data ... / ... /.............  
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3. Solicitantul/membrii parteneriatului se afla in Registrul debitorilor / Registrul Evidente Procese 
AFIR?  
DA , si-a asumat punctul 16, sectiunea F din Cererea de finantare NU  
 
4. Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanţare, disponibila pe pe site-ul GAL RAZIM, 
www.galrazim.ro ?  
DA    sau NU  
 
5. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi 
ştampilate de către solicitantul mandatar?  
DA     sau NU  
 
6. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare 
corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare?  
DA    sau NU   
 
7. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant?  
DA   sau NU  
 
8. Este atasat la Cererea de Finantare angajamentul reprezentantului legal al solicitantului mandatar 
pentru asigurarea intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei pe o perioada minima de 5 
ani:  
Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului mandatar prin care declara 
ca va asigura intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei pe o perioada minima de 5 ani, 
datata, semnata si stampilata (Anexa D a Cererii de finantare)?  
 
DA  sau NU 
 
9. Este atasat la Cererea de Finantare angajamentul reprezentantului legal al solicitantului mandatar 
privind respectarea angajamentului de raportare catre GAL RAZIM:  
Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului mandatar prin care isi ia angajamentul de raportare 
catre GAL RAZIM, datata, semnata si stampilata (Anexa E a Cererii de finantare)?  
DA   sau NU  
 
10. Este atasat la Cererea de Finantare angajamentul reprezentantului legal al solicitantului 
mandatar privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  
Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, datata si semnata (Anexa G a Cererii de 
finantare)?  
DA   sau NU  
 
11. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?  
DA   sau NU  
 
12. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?  
DA   sau NU  
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13. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?  
DA   sau NU  
 
14. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanţare?  
DA   sau NU  
 
15. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a 
Solicitantului mandatar (Sectiunea F din Cererea de finantare)?  
DA   sau NU    
 
16. Solicitantul mandatar a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a 
Solicitantului mandatar – Partea F din Cererea de finantare?  
DA   sau NU  
 
17. Solicitantul mandatar a completat coloanele din bugetul indicativ al cererii de finantare?  
DA   sau NU  
 
18. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt completaţi de 
către solicitant?  
DA  sau NU  
 
Partea a II a – VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE  
Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de 
Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu 
corespund naturii proiectului, expertul  va  bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea 
dreaptă a  tabelului.  
Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se 
efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”. 
 

DOCUMENT  
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1. Acord de cooperare (Anexa 4)      

2. Mandat de reprezentare (Anexa 5)      

3. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 
întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907 /2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiţi finanţate din fonduri publice).  
3.1 Memoriu justificativ pentru proiectele ce prevad achizitii simple, fara 
constructii montaj  

 
  
 
 

 
   
  
 

 
   
 
 

 

4. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în 
condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii  
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5. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor 
(terenuri/cladiri)  

 
 

 
 

 
 

 

6. Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate 
lucrările de cadastru  

 
 

 
 

      
 

 

7. Oferte conforme      
8. Evaluarea impactului asupra mediului:  
Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la 
ANPM, înainte de semnarea contractului de finanțare (Anexa A a Cererii de 
finantare) doar pentru proiectele care necesită acest acord.  
sau document emis de autoritatea competenta in domeniu  

    

9. Conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica DSP: 
Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor de igiena si 
sanatate publica (Anexa B a CF)  
sau document emis de autoritatea competenta in domeniu  

    

10. Conformitatea proiectului cu legislatia in domeniul sanitar veterinar DSVSA: 
Declaratie pe propria raspundere privind prezentarea documentelor DSVSA (Anexa 
C a CF )  
sau document emis de autoritatea competenta in domeniu  

    

11. Declarația pe propria răspundere privind sustenabilitatea investitiei (Anexa D 
a CF)  

    

12. Documente constitutive/de înființare si functionare ale Solicitantul 
mandatarui (mandatar) si partenerilor, conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului  
Dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 
suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu 
elementele pe care trebuie să le conțină.  

    

13. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile 
proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe etc.), daca este cazul  

    

14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al Solicitantului  
Mandatar  

    

15. Declaratie pe propria raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL 
(Anexa E a CF)  

    

16. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa G a CF)      
17. Declaratie pe propria raspundere 
privind ajutoarele minimis (Anexa H a CF) 

    

18. Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor 
și întreprinderi mici (Anexa i a CF) 

    

17. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)  
Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data 
depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  

    

 
 

Concluzia verificarii conformitatii Cererii de Finantare este:  
 

  CONFORMĂ                                                     NECONFORMĂ 
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Verificat,  
Expert 2 GAL RAZIM  
Nume si prenume: 
_________________________  
Semnătura_________________  
Data: ____/_____/________  

Intocmit,  
Expert 1 GAL RAZIM  
Nume si prenume: 
_________________________ 
Semnătura_________________  
Data: ____/_____/_______  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Secțiunea II – VERIFICAREA ELIGIBILITATII   

 
A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

1. Verificarea eligibilitătii 
solicitantului 

Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE CAZUL 

1.1 Proiectul se afla in sistem 
(Solicitantul, a mai depus acelasi 
proiect in cadrul altei masuri din 
PNDR? (Verificarea se face în baza 
Declaratiei pe proprie raspundere a 
reprezentantului legal al Solicitantul 
mandatar - Sectiunea F a Cererii de 
finantare)  

 
 

 
 

 
- 

1.2 Solicitantul  (membrii 
parteneriatului este/sunt înregistrat 
în registrul debitorilor AFIR, atât 
pentru Programul SAPARD, cât și 
pentru FEADR? 
Dacă este/sunt înregistrat/i în registrul 
debitorilor, acesta nu poate depune o 
Cerere de Finanțare până în momentul 
în care achită integral datoria față de 
AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere până la semnarea 
contractelor de finanțare. 

 
 

 
 

 
 
 
 
- 

1.3.Solicitantul/membrii 
parteneriatului se regăseşte/se 
regasesc în Bazele de date privind 
dubla finanţare? Se va verifica 
Declaratia pe proprie raspundere a 
beneficiarului – Sectiunea F din Cererea 
de finantare.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele asumate în Secțiunea F 
din CF?  

 
 

 
 

 
 
 

  

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate Verificare efectuată 

DA NU Nu este cazul 
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EG.1 Solicitantul este un parteneriat 
format din minim 2 entitati juridice, 
conform descrierii de la Capitolul IV; 

   

Documente de verificat:  
Se va verifica existența Acordului de cooperare (Anexa 4) si a Mandatului de reprezentare (Anexa 5); 
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare pentru Solicitant (liderul de proiect) si pentru 
partenerii asociati sau partenerii semnatari ai Acordului de cooperare pentru a se verifica categoria 
acestora; Se vor verifica actele de identitate ale semnatarilor acordului de cooperare / 
reprezentantilor legali ai semnatarilor, inclusiv al reprezentantului legal de proiect, mandatat prin 
Mandatul de reprezentare; Se vor verifica certificatele constatatoare emise de ONRC pentru 
solicitanții/partenerii infiintati in baza Legii nr. 346/2004; Se vor verifica extrase din Registrul Special 
al Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei la care au fost inregistrate organizatiile 
neguvernamentale infiintate in baza OG26/2000; Se vor verifica certificate care să ateste lipsa 
datoriilor restante fiscale şi sociale ale Solicitantului (liderului de proiect), a însuşirii obligațiilor și 
angajamentelor menționate în Declaraţia F si in declaratiile distincte, anexe ale cererii de finantare; 

EG.2 - Solicitantul trebuie să se 
încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili. 

  
       

- 

Documente de verificat:  
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului 
pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de 
identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de 
parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării 
experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC; 
Fisa Masurii M3/6B 
Acord de cooperare 
Mandat de reprezentare 
Anexa H -Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele minimis 
Anexa I - Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi 
mici 

EG.4 Toti membrii parteneriatului 
trebuie sa aiba sediul social in 
teritoriul GAL RAZIM 

  
 
 

- 

Documente de verificat: 
Documentele constitutive pentru fiecare dintre semnatarii Acordului de cooperare; 

EG.5 - Solicitantul va depune un acord 
de cooperare care face referire la o 
perioadă de funcționare cel puțin 
egală cu perioada pentru care se 
acordă finanțarea. 

  

 

Documente de verificat:  
Se vor verifica Acordul de cooperare (Anexa 4) si Mandatul de reprezentare (Anexa 5), daca sunt 
datate, asumate prin semnare de catre toti membrii, daca sunt prezentate informatiile minimale 
solicitate si daca sunt corelate cu Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate/ Documentația de 
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avizare pentru Lucrări de intervenții/Memoriu Justificativ, (ca documente disticte sau integrate in 
Studiul de fezabilitate/ in Documentația de avizare pentru Lucrări de intervenții sau in Memoriul 
Justificativ); *întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii 
obiectivelor investiției pentru o perioadă definita - minim 5 (cinci) ani de la data efectuării ultimei 
plati, se va verifica reflectarea acestei prevederi in Acordul de cooperare. Durata Acordului este 
corespunzătoare duratei prevăzute în contractul de finanțare pentru derularea proiectului, iar 
prelungirea acestuia conduce automat la extinderea duratei Acordului. 

EG.6 - Proiectul de cooperare propus 
va fi nou și nu va fi în curs de 
defășurare sau finalizat. 

  - 

Documente de verificat: 
Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F) și se 
verifica în baza de date AFIR daca exista în derulare sau finalizat un proiect identic. Daca nu exista 
angajamentul solicitantului asumat prin Declaratia pe proprie raspundere, proiectul este declarat 
neeligibil. 

EG.7 Proiectul propus de parteneriat 
se va desfasura pe o perioada de 
maxim 3 ani. 

   

Se vor verifica Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate/ Documentația de avizare pentru Lucrări 
de Intervenții/ Memoriul Justificativ, Acordul de cooperare, Mandatul de reprezentare. 
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3.1 Buget indicativ (Euro) pentru investitii – cf. HG 907/2016 
S-a utilizat cursul de transformare                    1 Euro = ………………….. LEI 
 
din data de:____/_____/__________ 
 

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  
INTENSITATE 100% Cheltuieli conform Cererii de 

finanţare 

Verificare GAL 

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli conform SF 
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:        

1.1 Obţinerea  terenului (N)       

1.2 Amenajarea terenului        

1.3 Amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială        

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților       

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor 
necesare obiectivului de investiții - total        

 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 Documentatii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii 
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3.3 Expertizare tehnică       

3.4 Certificarea performanței energetice și 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/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

 
 

 
   

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

 
 

 
   

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor  de execuție 

 
 

 
   

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție       

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)       

3.7 Consultanţă       

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiții 

 
 

 
   

3.7.2 Auditul financiar (N)     
  

3.8 Asistenţă tehnică     
  

3.8.1 asistență tehnică din partea proiectantului       

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor       

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcții  

 
 

 
  

3.8.2 Dirigenție de șantier       

Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3       

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din 
care:  
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Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:       

4.1 Construcţii şi instalaţii       

4.2 Montaj utilaje, echipamente  tehnologice și funcționale        

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj 

    
  

4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care 
nu necesită montaj și  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, cote, taxe, costul creditului       

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare (N)  

 
 

 
  

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 
de construcții  

 
 

 
  

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții  

 
 

 
  

5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC (N)       

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și autorizația 
de construire/desființare  

 
 

 
  

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute       

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate (N)       

Procent cheltuieli diverse şi neprevăzute       

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste -       
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total, din care:  

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)       

6.2 Probe tehnologice și teste       

TOTAL   GENERAL        

Verificare actualizare       

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)        

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE        

 Valoare TVA         

        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014-2020, Programul LEADER 
Contract nr. C19402094011623818322 / 15.01.2020 

12 

 

Buget indicativ pentru investitii specifice – cf HG 907/2016 
S-a utilizat cursul de transformare                    1 Euro = ………………….. LEI 
 
din data de:____/_____/__________ 
 
EURO 

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  
INTENSITATE 100% Cheltuieli conform Cererii 

de finanţare 

Verificare GAL 

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli conform SF 
Diferenţe faţă de Cererea de 
finanţare 

  E N E N E N 

1 2 3 2 3 2 3 

Cheltuieli specifice cu intensitatea de 100%       

Capitolul 1 Studii/Planuri       

1.1 Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate 
proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing       

Capitolul 2  Costurile de funcţionare a cooperării        

2.1 Cheltuieli de transport și de subzistență ale 
coordonatorului și partenerior (diurna), legate de activitățile 
parteneriatului, conform legislatiei nationale       

2.2 Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în 
vederea asigurării costurilor de secretariat, etc.)       

2.3 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a 
întâlnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie 
echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii       

Capitolul 3 Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  
cu planul  proiectului inlusiv costuri de promovare       

3.1 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, 
pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte 
retele de publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de      
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prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto 

3.2. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee 
turistice cu specific local       

3.3 Aplicatii software (dezvoltarea de sisteme electronice 
locale de promovare si rezervare pentru activitatile de turism 
(agroturism, servicii turistice, servicii de agreement si 
alimentatie publica – restaurant)       

3.4  Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente,imobile 
necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât 
sediu) etc.       

3.5 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor 
externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări 
servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv 
cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de 
proiect, reprezentantului legal al liderului de proiect, după caz.       

3.6 Alte cheltuieli ce nu pot fi incluse în categoriile de mai sus        

TOTAL    GENERAL       

 Verificare actualizare       

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)        

TOTAL GENERAL fără TVA        

       

 Valoare TVA         

        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     
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Buget indicativ totalizator (Euro)  
S-a utilizat cursul de transformare                             1 Euro = ……………Lei   
 
din data de:____/_____/__________ 
EURO 

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  
Cheltuieli conform Cererii de 
finanţare 

Verificare GAL 

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli conform SF 
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 Amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială        

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților       

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor 
necesare obiectivului de investiții - total        

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 Documentatii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii 

 
 

 
   

3.3 Expertizare tehnică       

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul       
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energetic al clădirilor 

3.5 Proiectare        

3.5.1 Temă de proiectare       

3.5.2 Studiu de prefezabilitate        

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

 
 

 
   

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

 
 

 
   

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor  de execuție 

 
 

 
   

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție       

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)       

3.7 Consultanţă       

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiții 

 
 

 
   

3.7.2 Auditul financiar (N)       

3.8 Asistenţă tehnică       

3.8.1 asistență tehnică din partea proiectantului       

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor       

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcții  

 
 

 
  

3.8.2 Dirigenție de șantier       

3.9 Studii/Planuri. Elaborarea studiilor și planurilor de 
marketing asociate proiectului, inclusive analize de piata, 
conceptul de marketing  

 
 

 
  

Verificare încadrare cheltuieli capitoluL 3       

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din 
care:  
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Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:       

4.1 Construcţii şi instalaţii       

4.2 Montaj utilaje, echipamente  tehnologice și funcționale        

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj 

    
  

4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care 
nu necesită montaj și  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, cote, taxe, costul creditului       

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare (N)  

 
 

 
  

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 
de construcții  

 
 

 
  

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții  

 
 

 
  

5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC (N)       

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și autorizația 
de construire/desființare  

 
 

 
  

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute       

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate (N)       

Procent cheltuieli diverse şi neprevăzute       

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste -       
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total, din care:  

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)       

6.2 Probe tehnologice și teste       

Capitolul 7 Cheltuieli specifice cu intensitatea de 100%       

7.1 Costurile de funcţionare a cooperării       

7.1.1 Cheltuieli de transport si de subzistenta ale 
coordonatorului si partenerilor (diurna), legate de 
activitatile parteneriatului, conform legisatiei nationale 

    
  

7.1.2 Onorarii ale personalului       

7.1.3 Cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de 
desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, 
achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii 
cooperarii 

    

  

7.2 Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu 
planul  proiectului, inclusiv costuri de promovare  

    
  

7.2.1 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, 
pliante, bannere, promovare platita prin social media si 
alte retele de publicitate, radio si televiziune, chirii 
standuri de prezentare, personalizare echipamente, 
personalizare auto 

    

  

7.2.2 Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee 
turistice cu specific local 

    
  

7.2.3 Aplicatii software (dezvoltarea de sisteme electronice 
locale de promovare si rezervare pentru activitatile de 
turism (agroturism, servicii turistice, servicii de agreement 
si alimentatie publica – restaurant) 

    

  

7.2.4 Cheltuieli legate de chirii pentru:  echipamente, 
imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect 
(altele decât sediu) etc. 

    
  

7.2.5 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor       
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externi, aferente activitatilor deschise in proiect și prestări 
servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv 
cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului 
de proiect, reprezentantului legal al liderului de proiect, 
după caz. 

7.2.6 Alte cheltuieli ce nu pot fi incluse în categoriile de 
mai sus  

    
  

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 Cererii de finantare 
 

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


 

 

 

 

 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, 

finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 
2014-2020, Programul LEADER 

Contract nr. C19402094011623818322 / 15.01.2020 

19 

 

3. Verificarea bugetului indicativ al proiectului 
 

Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE CAZUL/  
NU SE APLICĂ 

3.1. Actiuni specifice M3/6B    

3.1.1.  Costurile de funcţionare a cooperării depășesc 20% 
din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus?  

 
 

 
 

 
 

3.1.2.  Costurile elaborării studiilor și planurilor de 
marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, 
conceptul de marketing depășesc valoarea de 10%?  

 
 

 
 

 
 

3.1.3. Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, 
pliante, bannere, promovare platită prin social media si alte 
retele de publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de 
prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto 
reprezintă o componentă secundară (maxim 50%) în cadrul 
acestui proiect?  

 
 

 
 

 
 

3.1.4. Cheltuieli specifice prevazute respecta intensitatea 
sprijinului indicata in Ghidul Solicitantului?  

 
 

 
 

 
 

3.2. Investitii specifice     

3.2.1. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu Ghidul 
Solicitantului si necesare pentru atingerea obiectivelor 
propuse? 

 
 
 

 
 

 

 
 

3.2.2. 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 bugetele anexate  

 
 

 
 

 
 

3.2.3.  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 proiectele care prevăd investiţii în 
achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj?  
Da cu diferenţe  

 
 

 
 

 
 

3.2.4. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din 
Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil?  
Da cu diferenţe  

 
 

 
 

 
 

3.3. Verificarea rezonabilitatii preturilor    
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3.3.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date 
AFIR?  

 
 

 
 

 
 

3.3.2. Dacă la pct. 3.3.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate 
extrasele tipărite din baza de date AFIR?  

 
 

 
 

 
 

3.3.3. Dacă la pct 3.3.1 răspunsul este ”DA”, preţurile 
utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut 
în Baza de Date AFIR?  

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

3.3.5. Dacă la pct. 3.3.1 este NU Solicitantul mandatar a 
prezentat două oferte pentru bunuri a căror valoare este 
mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri a caror 
valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro?  

 
 

 
 

 
 

3.3.6. Solicitantul mandatar a prezentat două oferte pentru 
servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o 
ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mica sau 
egală cu 15 000 Euro?  

 
 

 
 

 
 

3.4 – Evidentierea cheltuielilor neeligibile    

3.4.1. 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/Planului de marketing) 

 
 

 
 

 
- 
 

3.4.2. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în 
coloana cheltuielilor eligibile? 

 
 

  

3.4.3. Toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare 
sunt eligibile şi calculele sunt corecte iar Bugetul Indicativ 
este structurat pe capitole şi subcapitole. 

 
 
 

 
 
 

3.4.4. Bugetul totalizator este corect completat (prin 
insumarea corecta a liniilor bugetare specifice din fiecare 
buget indicativ)? 
Da, cu diferente  

 
 
 
 
 

 
 
 

4. Verificarea intensității sprijinului  
     Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile. 
      

Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

4.1 Proiectul include actiuni specifice art. 35 al Reg. 
1305/2013) si intensitatea spijinului este corect calculata?  
 

4.2 Proiectul include acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor măsuri?  
 

4.3 Valoarea maximă a sprijinului solicitat depășește 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.ecb.int/index.html
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valoarea maximă acordată în cadrul măsurii M3/6B? 
 
4.4. Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de 
până la 50% din valoarea totală a ajutorului public 
nerambursabil?  
Da, cu diferente 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Plan Financiar Totalizator  

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil 
- Maxim 48.418 euro - 

   

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat     

Procent avans    

 
 

 

5. Verificarea indicatorilor de monitorizare   

Tabelul indicatorilor de monitorizare este completat corect de 
către solicitant? 
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Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE 
    

         
              

Masura M3/6B - Sprijin pentru asocierea micilor operatori in agroturism din 
teritoriul GAL RAZIM 

               

             

1. Tipul liderului de proiect 

Mici operatori in agroturism   

             Operatori in servicii turistice, servicii de 
agrement si alimentatie publica 
(restaurant) 

  

             ONG-uri cu activitate in domeniul 
turistic din teritoriul GAL RAZIM 

  

             Consilii locale din teritoriul GAL RAZIM   

             

2. Structura parteneriatului/ număr 
membri 

Mici operatori in agroturism   

             Operatori in servicii turistice, servicii de 
agrement si alimentatie publica 
(restaurant) 

  

             ONG-uri cu activitate in domeniul 
turistic din teritoriul GAL RAZIM 

  

             Consilii locale din teritoriul GAL RAZIM   

             

3. Tipul de proiect propus 

Proiect de investitii   
             Proiect de servicii    
             Proiect mixt    
             

 
  

             
 

6. Verificarea conditiilor artificiale   

Au fost identificate în proiect următoarele elemente 

comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând 

crearea unor condiţii artificiale?  
1. Membrii Acordului de parteneriat au mai beneficiat de 

sprijin prin intermediul altor masuri in cadru carora sunt 

eligibile, de ex. actiuni specifice art. 19 al Reg 1305/2013.  

 

 
 
 

 
 
 

2. În cazul în care au mai beneficiat de sprijin, investițiile sunt 

identice din punct de vedere al achizițiilor?  

 

 
 
 

 
 
 

3. Solicitantul mandatar a creat condiţii artificiale necesare 

pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 

avantaj care contravine obiectivelor măsurii, conform altor 

masuri in cadru carora sunt eligibile, de ex. actiuni specifice 

art. 19 al Reg 1305/2013. 
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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 GAL 1 care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile 
respective. Expertul GAL 2 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.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificat, Intocmit, 
Expert 1 GAL RAZIM Expert 2 GAL RAZIM 
Nume si prenume: …………………………. Nume si prenume:………………………. 
Semnătura: …………………………. 
 

Semnătura:  
 

Data: ….../……./……………. Data: ……./……../………. 
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Sectiunea III – Verificarea criteriilor de selectie  
 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selectie  Documente  
verificate 

Punctaj 
selectie 

Conform 
Ghidului 
Solicitantului 

Punctaj 
selectie 
GAL  

1 Vor fi selectate cu prioritate parteneriatele 
constituite din minim 3 membrii. 

Acord de cooperare 
Mandat de 
reprezentare 
Cererea de finantare 

20 p ……. 

2 Vor fi selectate proiectele care includ actiuni care 
acopera mai mult de o unitate administrativ 
teritoriala din teritoriul GAL RAZIM. 

Cerere de finantare 
SF/DALI/Memoriu 
justificativ 
Acord de cooperare 

20 p ……… 

3 Vor fi selectate proiectele care contribuie la 
promovarea traditiilor culturale locale. 
* se va acorda punctaj proiectelor care cuprind 
activitati de turism, de valorificare turistică a 
patrimoniului construit, de promovare a turismului 
gastronomic, etc, prin intermediul carora sunt 
promovate traditiile culturale locale. 

Cerere de finantare 
SF/DALI/Memoriu 
justificativ 
Acord de cooperare 

20 p ………. 

4 Vor fi selectate cu prioritate proiectele initiate de 
parteneriate constituite din beneficiari ai masurilor 
de finantare GAL RAZIM, respectiv masurile M4/6A 
si M5/6A.   
*pentru a obtine punctaj la acest criteriu de selectie, 
Parteneriatul trebuie sa aiba in componenta minim 
cate 1 beneficiar al Masurii M4/6A, respectiv minim 
1 beneficiar al Masurii M5/6A 

Cerere de finantare 
Acord de cooperare 
Mandat de 
reprezentare 
 

40 p  ……. 

Total: 100 p ………. 
Pentru această măsură pragul minim este de 40 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia 
de finantare nerambursabila.  
Selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie. 
In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, acestea vor fi departajate in functie de numarul de membrii ai parteneriatului. 

Parteneriatele cu un numar mai mare de membrii vor fi selectate cu prioritate.  
 
Punctaj obtinut:  

 

CONCLUZIA VERIFICARII ESTE: 
PROIECT FINANTAT  
 PROIECT NEFINANTAT  

 

Observatii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Verificat,  
Expert 2 GAL RAZIM  
Nume si prenume______________________  
Semnătura_________________  
Data: ____/_____/________  

Intocmit,  
Expert 1 GAL RAZIM 
Nume si prenume___________________  
Semnătura_________________  
Data: ____/_____/_______  

 
Metodologia de verificare specifica pentru Masura M3/6B – Sprijin pentru asocierea micilor operatori in 

agroturism din teritoriul GAL RAZIM 

 
Expertul va realiza verificarea tuturor punctelor și va completa integral formularul din această secțiune, 
indiferent de momentul în care constată neeligibilitatea Cererii de Finanțare. De asemenea, va justifica clar 
și detaliat motivele pentru care declară neeligibilă Cererea de Finanțare. 
 

 
SECTIUNEA I – METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII  
 
Partea I - Verificarea conformitatii Cererii de Finantare 



 Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanţare în cadrul prezentei sesiuni 
de depunere? Expertul verifica in Registrul de intrari/iesiri cereri de finantare GAL, daca Solicitantul 
mandatar a mai depus spre evaluare aceasta cerere. Daca Cererea de finantare a fost depusa de mai mult 
de 2 ori in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere de proiecte, cererea va fi declarata neconforma si respinsa 
de la evaluare.  
 

 Solicitantul/ membrii parteneriatului se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidenţe Procese? 
Expertul verifică Declaratia pe proprie raspunedere a Solicitantul mandatar – Sectiunea F din Cererea de 
finantare. Daca Solicitantul mandatar declara ca este inregistrat ca debitor Cererea de Finanţare este 
admisa daca acesta isi asuma angajamentul de a lichida debitul pana la data semnarii contractului de 
finantare. Cererea de finantare este declarata conforma numai daca Solicitantul mandatar respecta 
prevederile art. 6, lit. b), respectiv d) din HG 226/2015, cu completarile si modificarile ulterioare.  
 

 Solicitantul/membrii parteneriatului se află în evidenţa rezilierii contractelor FEADR, din cauza 
nerespectarii clauzelor contractuale, din initiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime 
mai mică de 2 ani ? Expertul verifică dacă Solicitantul mandatar se află în evidenţa rezilierii contractelor 
FEADR, din cauza nerespectarii clauzelor contractuale, din initiativa AFIR aflată pe site-ul AFIR şi dacă 
rezilierea are o vechime mai mică de 2 ani, expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu şi va 
completa caseta prevăzută pentru această verificare. În acest caz, cererea nu este acceptată pentru 
verificarea conformităţii. Solicitantul mandatar poate depune Cererea de finanţare după 2 ani de la data 
rezilierii contractului anterior pe FEADR. Solicitantii/beneficiarii, dupa caz, care au contracte de finantare 
pentru proiecte nereziliate incetate din proprie initiativa, pot depune proiect dupa 1 an de la data rezilierii.  

 

 Solicitantul a utilizat ultima varianta a Cererii de Finanţare, disponibila pe pe site-ul GAL RAZIM 
www.galrazim.ro? Expertul verifica daca varianta de Cerere de finantare utilizata de catre solicitant este 
cea disponibila pe site-ul GAL RAZIM, valabila la data lansarii apelului de selectie aferent masurii de 
finantare M3/6B. Daca Solicitantul utilizeaza alta varianta, cererea de finantare va fi declarata neconforma.  
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 Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi 
ştampilate de către solicitant? Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe 
care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant. Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din 
exemplarul “COPIE” al Dosarului Cererii de Finanţare corespund cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. 
Dacă nu corespund, se bifează căsuţa NU se specifică la rubrica “Observaţii” iar cererea de finantare este 
declarata neconforma.  

 

 Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare 
corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare? Se verifică 
existenţa Opisului documentelor, paginaţia acestuia, se verifică prin sondaj dacă referinţele din Cererea de 
Finanţare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare. 
Dacă referinţele din CF nu corespund, se bifează casuţa NU şi se trece la rubrica “Observaţii” iar Solicitantul 
este rugat să facă modificarile care se impun insuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, 
expertul bifează căsuţa DA.  

 

 Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia Solicitantului mandatar, apare 
menţiunea ”conform cu originalul” şi semnătura expertului? La acest punct expertul verifică concordanţa 
copiei cu originalul, semnează şi datează documentul COPIE, bifează in coloana „Concordanţa copie cu 
original” după verificarea documentelor ataşate cererii de finanţare, când se verifică concordanţa copiei cu 
originalul. Dacă nu corespund, se bifează casuţa NU şi se specifică la rubrica „Observaţii”.  

 

 Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de Solicitantul mandatar. Codul RO 
existent /atribuit _____________________? Se verifică dacă Cererea de Finanţare este completată de 
solicitant astfel:  
A - PREZENTARE GENERALĂ  
A1. Măsura:  
- se verifică dacă este precizată sub-măsura 19.2 pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.  
- se verifica daca este precizata Masura GAL M3/6B;  
- se verifica daca este bifat tipul investitei: Investitii, servicii sau investitii si servicii (proiect mixt)  
- se verifica daca este bifat tipul de document atasat cererii de finantare (SF/DALI pt proiecte care prevad 
C+M si Memoriu justificativ pentru achizitii simple (dotari)); se verifica daca bifarea este corespunzatoare cu 
documentele atasate  
A2. Denumire lider de proiect: se verifică dacă denumirea liderului de proiect corespunde celei menţionata 
în documentele anexate, după caz.  
A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.  
A4. Scopul si obiectivele asocierii: Expertul verifică dacă Solicitantul mandatar a completat acest punct. 
Expertul verifica daca Solicitantul mandatar a compeltat Scopul si obiectivele Acordului de cooperare.  
A5 Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă Solicitantul mandatar a completat acest punct. 
Expertul verifica daca Solicitantul mandatar a descris succinct proiectul.  
A6. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor 
investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate 
în documentele justificative corespunzătoare.  
A7. Date despre tipul de proiect și beneficiar:  
A7.1 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă Solicitantul mandatar a bifat căsuţele 
corespunzătoare privind tipul proiectului: investitii, investitii si servicii (proiecte mixte) sau servicii. Expertul 
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verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A5). Dacă bifa nu este 
corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.  
A7.2 – Expertul verifică dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare categoriei de parteneri din cadrul 
parteneriatului. Expertul verifică documentele constitutive ale Solicitantului mandatar si ale partenerilor;  
A7.3 - Expertul verifica daca Solicitantul mandatar a completat corespunzator punctajul rezultat in urma 
prescorarii proprii a criteriilor de selectie si daca a completat corspunzator criteriile de selectie indeplinite 
pentru atingerea punctajului indicat  
A7.4 – Expertul verifică dacă Solicitantul mandatar a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria 
proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.  
Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ 
subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG907/2016). Dacă nu sunt 
prevăzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii 
montaj, iar Solicitantul mandatar a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz 
contrar proiectul este cu construcţii montaj, Solicitantul mandatar bifând în căsuţa corespunzătoare din 
dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la 
rubrica Observaţii.  
A7.5. Se verifica daca Solicitantul mandatar a furnizat informatiile solictate in legatura cu nr de inregistrare 
a Acordului de cooperare si structura parteneriatului. Se verifica daca informatiile furnizate sunt 
corespunzatoare Acordului de cooperare atasat (Anexa 4).  
A7.8 - Se verifica daca Solicitantul mandatar a completat informatiile solicitate referitoare la Mandatul de 
reprezentare, se verifica daca informatiile sunt in concordanta cu Manadatul de reprezentare atasat Cererii 
de finanatare; Se verifica daca au fost furnizate informatiile solicitate despre Solicitantul mandatar.  
Expertul verifica daca Solicitantul mandatar a inserat datele de identificare ale consultantului, daca este 
cazul 
Expertul verifica daca soliictantul a inserat datele de identificare ale consultantului, proiectantului, daca 
Solicitantul mandatar a bifat la A7.4 proiect cu constructii-montaj  
B - INFORMAŢII PRIVIND LIDERUL DE PROIECT  
B1. Descrierea liderului de proiect  
B1.1 Informații privind liderul de proiect:  
Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare, anexate 
la Cererea de finanțare.  
Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele 
anexate la cererea de finanțare.  
Statutul juridic al Solicitantului mandatar: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în 
documentele anexate la cererea de finanțare.  
Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza 
documentelor anexate la cererea de finanțare.  
 
B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele 
justificative corespunzătoare.  
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de 
semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat 
specimenul de semnătură.  
B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect  
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B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile din cererea 
de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal si daca reprezentantul legal 
de proiect este inserat conform Mandatului de reprezentare  
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile 
menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului 
legal. 
 

• Solicitantul mandatar a completat Declaratia pe proprie raspundere privind asigurarea 
intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei pe o perioada minima de 5 ani? Expertul verifica dacă 
Solicitantul mandatar a completat, depus, semnat, datat si stampilat Declaratia pe proprie raspundere 
privind asigurarea intretinerii/mentenantei/sustenabilitatii investitiei pe o perioada minima de 5 ani - Anexa 
D a Cererii de Finantare. In funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă 
Solicitantul mandatar nu a completat, depus, semnat, stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - 
Anexa D, Cererea de Finantare este neconformă.  
 

• Solicitantul mandatar a completat Declaratia privind angajamentul de raportare catre GAL 
RAZIM? Expertul verifica dacă Solicitantul mandatar a completat, depus, semnat, datat si stampilat 
Declaratia pe proprie raspundere privind angajamentul de raportare catre GAL RAZIM - Anexa E a Cererii de 
Finantare. In funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă Solicitantul 
mandatar nu a completat, depus, semnat, stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - Anexa E, 
Cererea de Finantare este neconformă.  
 

• Solicitantul mandatar a completat Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal? 
Expertul verifica dacă Solicitantul mandatar a completat, depus, semnat, datat si stampilat Declaratia pe 
proprie raspundere privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre GAL RAZIM - Anexa 
G a Cererii de Finantare. In funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă 
Solicitantul mandatar nu a completat, depus, semnat, stampilat si datat Declaratia pe proprie raspundere - 
Anexa G, Cererea de Finantare este neconformă.  
 

• Solicitantul mandatar a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul 
măsurii? Expertul verifica dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS 
DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanţare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din 
documentele obligatorii nu este ataşat Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, 
iar Cererea de Finanţare este declarată neconformă.  
 

• Solicitantul mandatar a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din 
listă? Expertul verifica daca documentele cuprinse in dosarul Cererii de finantare corespund cu Lista 
documentelor – Sectiunea E din Cerea de finantare.  
 

• Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
Expertul verifica copia electronica a dosarului Cererii de finantare.  
 
• Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a 
Solicitantul? Expertul verifica dacă este completat numele Solicitantul mandatarui, al reprezentantului legal 
şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, 
se bifează căsuţa corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar cererea de finantare 
este declarata neconforma.  
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• Solicitantul mandatar a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a 
Solicitantului - Partea F din Cererea de finantare? Expertul verifica existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei 
Solicitantului mandatar. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată 
neconformă.  
 

• Solicitantul mandatar a completat coloanele din bugetul indicativ? Expertul verifica dacă este 
completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile si neeligibile şi că 
operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt 
precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.  
 

• Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii M3/6B, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt 
completaţi de către solicitant? Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii M3/6B 
pentru care solicită finanţare prin GAL RAZIM (sub-masura 19.2 PNDR) sunt completaţi de către solicitant.  
 
Verificarea documentelor anexate 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE  

Acord de cooperare (Anexa 4)  
 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 
existentei documentului, dacă dacă paginile sunt 
numerotate.  
Expertul verifica existenţa semnăturilor tuturor 
partenerilor şi ştampilelor (unde este cazul) si daca 
perioada de valabilitate a acestuia acopera cel putin 
perioada de implementare a proiectului.  

Mandat de reprezentare (Anexa 5)  
 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 
existentei obligatorii a documentului mentionat.  
Se va verifica existenţa semnăturilor partenerilor şi 
ştampilelor (unde este cazul). Se va verifica 
concordanta cu Acordul de cooperare.  

Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform 
legislaţiei în vigoare (HG nr. 907 /2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiţi finanţate din 
fonduri publice).  
 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 
existentei obligatorii a unuia din cele doua 
documentele mentionate, respectiv Studiul de 
fezabilitate / Documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, care trebuie sa fie intocmite conform HG 
nr. 907/2016.  
Se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile 
şi ştampilele elaboratorilor.  

Memoriu justificativ pentru proiectele ce prevad 
achizitii simple fara constructii montaj  
 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 
existentei Memoriului justificativ in cazul proiectelor 
ce prevad achizitii simple, fara lucrari constructii 
si/sau montaj, conform Anexei 3 a Cererii de 
Finantare. Se va verifica existenţa semnăturilor şi 
ştampilelor elaboratorilor.  

Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii 
Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 
50/1991, modificată, completată şi republicată, 
privind autorizarea executării lucrărilor de 

Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă 
investiţia prevede construcţii si faptul că acest 
certificat este completat, semnat şi poartă ştampila 
administraţiei care l-a eliberat.  
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construcţii  
 

Se verifica daca certificatul este valabil la data 
depunerii si daca este eliberat în temeiul 
reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza 
PUG. In situaţia în care investiţia propusă prin 
proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de 
Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor 
Documentaţiei de urbanism faza PUZ.  

Documente doveditoare ale dreptului de 
proprietate asupra imobilelor (terenuri/cladiri)  
 

Se verifică existența documentului, dacă paginile 
sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea 
conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul 
Solicitantului, astfel:  

➢teren proprietate/drept de folosinta privat  
- actul de proprietate asupra clădirii sau contract de 
concesiune sau alt document încheiat la notar care 
să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o 
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanțare, care să confere 
titularului dreptul de execuție a lucrărilor de 
construcții, în conformitate cu prevederile legii 
nr.50/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere tipul de 
investiţie propusă prin proiect;  
sau  
- documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului, contract de concesiune sau alt 
document încheiat la notar care să certifice dreptul 
de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 
10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanțare, care să confere titularului dreptul de 
execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în 
vedere tipul de investiție propusă prin proiect.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale 
și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 
concesionată există solicitări privind retrocedarea 
sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care 
este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul 
pe care este amplasată clădirea.  
sau  
 

➢ teren proprietate publica UAT  
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- 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  
- În situaţia în care în Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public drumurile care fac 
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul 
public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu 
sunt clasificate, Solicitantul mandatar trebuie să 
prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local 
privind aprobarea modificărilor şi / sau 
completărilor la inventar în sensul includerii  
în domeniul public sau detalierii poziţiei 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).  
ATENTIE!  
Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face 
obiectul Cererii de finanțare, Solicitantul mandatar 
trebuie să prezinte documente care să certifice 
dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, 
autorizația de construire/desființare:  
- drept real principal (drept de proprietate, drept de 
administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) 
dobândit prin: act autentic notarial, certificat de 
moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie 
se acceptă act de superficie încheiat în formă 
autentică de un notar public.  
- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe 
care urmează a se realiza investiția.  
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite 
conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, Solicitantul mandatar poate 
prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune 
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(închiriere) asupra terenului şi acordul expres al 
proprietarului de drept.  

Extras de carte funciară sau document care să 
certifice că nu au fost finalizate lucrările de 
cadastru  
 

Pentru proiectele care vizează investiţii în lucrări 
privind construcţiile noi sau modernizări ale 
acestora – în situația în care imobilul pe care se 
propune spre executare investiţia nu este liber de 
sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul 
creditorului privind execuția investiției şi graficul de 
rambursare a creditului.  
Se verifică existența documentului, dacă paginile 
sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea 
conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul 
Solicitantului.  

Oferte conforme  
 

Expertul verifica prezenta obligatorie a acestor 
documente, care sa demonstreze rezonabilitatea 
prețurilor. Expertul verifica ca ofertele sunt 
conforme adica sunt oferte comparabile, care 
răspund cerințelor din punct de vedere al 
performanțelor și parametrilor din cererea de 
oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere 
financiar și sunt transmise de către operatori 
economici reali și care îndeplinesc condițiile de 
calificare, verificabile de către experții evaluatori. Se 
verifica ca acestea să aibă cel puțin următoarele 
caracteristici:  
- Să fie datate, personalizate și semnate;  
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice 
minimale;  
- Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii 
de bunuri/servicii.  

Evaluarea impactului asupra mediului:  
Declarația pe propria răspundere că va obține și 
depune documentaţia de la ANPM, înainte de 
semnarea contractului de finanțare (Anexa A a 
Cererii de finantare) doar pentru proiectele care 
necesită acest acord.  
sau document emis de autoritatea competenta in 
domeniu  

Expertul verifica prezenţa acestui document, daca 
este conform Anexei A a Cererii de Finantare. Se va 
verifică dacă aceasta declaratie este completata, 
semnata, datata şi ştampilata de Reprezentantul 
legal al Solicitantului mandatar.  
 

Conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si 
sanatate publica DSP: Declarația pe propria 
răspundere privind prezentarea documentelor de 
igiena si sanatate publica (Anexa B a CF)  
sau document emis de autoritatea competenta in 
domeniu  

Expertul verifica prezenţa acestui document, daca 
este conform Anexei B a Cererii de Finantare. Se va 
verifică dacă aceasta declaratie este completata, 
semnata, datata şi ştampilata de Reprezentantul 
legal al Solicitantului mandatar.  
 

Conformitatea proiectului cu legislatia in domeniul 
sanitar veterinar DSVSA: Declaratie pe propria 

Expertul verifica prezenţa acestui document, daca 
este conform Anexei C a Cererii de Finantare. Se va 
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raspundere privind prezentarea documentelor 
DSVSA (Anexa C)  
sau document emis de autoritatea competenta in 
domeniu  

verifică dacă aceasta declaratie este completata, 
semnata, datata şi ştampilata de Reprezentantul 
legal al Solicitantului mandatar.  
 

Declarația pe propria răspundere privind 
sustenabilitatea investitiei (Anexa D a CF)  
 

Expertul verifica prezenţa obligatorie a acestui 
document, daca este conform Anexei D a Cererii de 
Finantare. Se va verifică dacă aceasta declaratie este 
completata, semnata, datata şi ştampilata de 
Reprezentantul legal al Solicitantului mandatar.  

Documente constitutive/de înființare si functionare 
ale Solicitantului mandatar (mandatar) si 
partenerilor, conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului  
Dacă în timpul evaluării se constată că documentul 
prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul 
va solicita prin informații suplimentare documentul 
necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.  

Expertul verifica prezenţa unuia dina ceste 
documente pentru diferitele forme de organizare:  
- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare  
- Certificat de înregistrare fiscală  
- Statut /Act constitutiv  
- Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă;  
- Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor;  
- Certificatul constatator;  
- Actele de identitate ale semnatarilor acordului de 
parteneriat / reprezentantilor legali ai semnatarilor, 
inclusiv al reprezentantului legal de proiect, 
mandatat prin Mandatul de reprezentare;  
- Certificatele constatatoare emise de ONRC pentru 
solicitanții/partenerii infiintati in baza Legii nr. 
346/2004;  
- Extrase din Registrul Special al Asociaţiilor si 
Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei la care au fost 
inregistrate organizatiile neguvernamentale 
infiintate in baza OG26/2000;  
- Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante 
fiscale şi sociale ale Solicitantului (liderului de 
proiect).  
Se verifica daca documentele sunt conforme cu 
legislaţia în vigoare  

Documente care să ateste expertiza experților de a 
implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 
certificate, referințe etc.), daca este cazul 

Expertul verifica existenţa documentelor, daca este 
cazul.  
In cazul documentelor prezentate in copie (diplome, 
certificate etc), Expertul verifica conformitatea 
copiilor cu documentele originale.  

Copie document de identitate al reprezentantului 
legal al Solicitantului mandatar 

Expertul verifica prezenţa obligatorie a acestui 
document, daca este conform Anexei E a Cererii de 
Finantare.  

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal (Anexa G a CF) 

Expertul verifica prezenţa acestui document, daca 
este conform Anexei G a Cererii de Finantare. Se va 
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verifică dacă aceasta declaratie este completata, 
semnata, datata şi ştampilata de Reprezentantul 
legal al Solicitantului mandatar. 

Declaratie pe propria raspundere 
privind ajutoarele minimis (Anexa H a CF) 
Registrul de inregistrare al cererilor de finantare, 
Bazele de date deschisa AFIR cu proiectele 
contractate pe schema de minimis (M312, M313, 
M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6, M19 – 
tipurile de masuri ce se incadreaza pe schema de 
minimis) 

Se verifica in Anexa H, Baza de date deschisa AFIR si 
Registrul de inregistrare al cererilor de finantare, 
dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de 
minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea 
ajutorului de minimis solicitat prin cererea de 
finantare depusa pe masura M3/6B, se respecta 
plafonul de 200.000 euro/beneficiar(intreprindere 
unica). 
„Întreprindere unică” include toate întreprinderile 
între care există cel puțin una dintre relațiile 
următoare: 
(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de 
vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 
întreprinderi; 
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca 
majoritatea membrilor organelor de administrare, 
de conducere sau de supraveghere ale unei alte 
întreprinderi; 
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o 
influență dominantă asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în 
cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul 
de societate sau din statutul acesteia; 
(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al 
unei alte întreprinderi și care controlează singură, în 
baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei 
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 
acționarilor sau ale asociaților întreprinderii 
respective. 
Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe 
întreprinderi, relațiile la care se face referire la 
alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate 
întreprinderi unice. 
Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea 
unică se determina luand in considerare numai 
legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice 
autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice. 
Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate 
prin intermediul persoanelor fizice conform legii 
346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere 
unica. 
În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis 
solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe 
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masura M3/6B, se depăşeste plafonul de 200.000 
euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi 
declarat neeligibil. 

Alte documente justificative (Se vor specifica dupa 
caz)  
Documentele justificative anexate Cererii de 
finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii 
acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în 
vigoare.  

Se verifică existența documentelor, dacă paginile 
sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea 
conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul 
Solicitantului.  
 

 

Expertul 1 care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în 
casutele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii 
oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.  
Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în casuta „Da”, iar verificatorul sau a 
înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Managerului GAL. 
 

 
SECTIUNEA II – VERIFICAREA ELIGIBILITATII  
 

ATENȚIE! Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea 
unui criteriu. Este obligatorie verificare tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării 
Solicitantului mandatar, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat 
NEELIGIBIL. 

 
1.Verificarea eligibilitatii Solicitantului  
 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1.1 Proiectul se afla in sistem (Solicitantul, a mai 
depus acelasi proiect in cadrul altei masuri din 
PNDR? (Verificarea se face în baza Declaratiei pe 
proprie raspundere a reprezentantului legal al 
Solicitantul mandatar - Sectiunea F a Cererii de 
finantare)  

Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie 
raspundere a Solicitantului Sectiunea F a CF, 
completata de fiecare membru al parteneriatului. 
Daca proiectul a mai fost depus in cadrul altei masuri 
din cadrul PNDR (de ex, sM 16.4) / alte programe de 
finantare nerambursabila, dar statutul proiectului 
este retras / neconform / neeligibil, acesta poate fi 
depus la GAL.  

1.2 Solicitantul  (membrii parteneriatului 
este/sunt înregistrat în registrul debitorilor AFIR, 
atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 
FEADR? 
Dacă este/sunt înregistrat/i în registrul 
debitorilor, acesta nu poate depune o Cerere de 
Finanțare până în momentul în care achită 
integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și 
majorările de întârziere până la semnarea 
contractelor de finanțare. 

Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie 
raspundere a reprezentantului legal al Solicitantului– 
Sectiunea F a Cererii de finantare, completata de 
fiecare membru al parteneriatului.  

1.3.Solicitantul/membrii parteneriatului se 
regăseşte/se regasesc în Bazele de date privind 
dubla finanţare? Se va verifica Declaratia pe 
proprie raspundere a beneficiarului – Sectiunea F 

Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin 
următoarele verificări: 
• prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în 
dreptul rubricii „Semnătură reprezentant legal şi 
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din Cererea de finantare.  ştampila (după caz)” din declarația pe propria 
răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare 
Solicitantul mandatar își asumă toate punctele din 
declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin 
care Solicitantul mandatar declară că „proiectul 
propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR 
nu beneficiază de altă finanţare din programe de 
finanţare nerambursabilă”. 
• verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR in 
urma depunerii unor solicitari cu privire la aceste 
informatii la OJFIR; 
►În cazul în care se constată faptul că Solicitantul 
mandatar a beneficiat de alt program de finanţare 
nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, dar 
nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare 
şi/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă 
că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul 
solicită aceste lucruri prin IS02 şi doar în cazul în care 
Solicitantul mandatar refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, se 
consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F 
din cererea de finanțare privind faptul că toate 
informațiile din prezenta cerere de finanțare și din 
documentele anexate sunt corecte nu este respectat 
şi cererea de finanţare este neeligibilă. 

1.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele asumate în Secțiunea F din CF?  

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă fiecare 
partener a completat Sectiunea F, daca sunt bifate 
căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor 
existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă 
aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul 
verificării proiectului expertul constată că sunt 
respectate punctele însușite prin Declarație, acesta 
bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează 
NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest 
scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va 
fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată bifarea 
eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza 
documentelor depuse, solicită beneficiarului 
modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al 
acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, 
expertul bifează NU. 

 
2.Verificarea conditiilor de eligibilitate 
 

EG.1 - Solicitantul este un parteneriat format din minim 2 entitati juridice, conform descrierii de la 
Capitolul IV din Ghidul Solicitantului 
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DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Documente de verificat:  
Acordul de Cooperare, 
Mandatul de reprezentare 
Cererea de finantare 
 

Se verifică dacă minim 50% din membrii 
parteneriatului sunt mici operatori in agroturism, 
operatori in servicii turistice, servicii de agrement 
si alimentatie publica (restaurant), ONG-uri cu 
activitate in domeniul turistic din teritoriul GAL 
RAZIM. 
Se va verifica existența Acordului de cooperare 
(Anexa 4) si a Mandatului de reprezentare (Anexa 5; 
Se vor verifica actele juridice de înființare și 
funcționare pentru Solicitant (liderul de proiect) si 
pentru partenerii asociati sau partenerii semnatari 
ai Acordului de cooperare pentru a se verifica 
categoria acestora; Se vor verifica actele de 
identitate ale semnatarilor acordului de cooperare / 
reprezentantilor legali ai semnatarilor, inclusiv al 
reprezentantului legal de proiect, mandatat prin 
Mandatul de reprezentare; Se vor verifica 
certificatele constatatoare emise de ONRC pentru 
solicitanții/partenerii infiintati in baza Legii nr. 
346/2004; Se vor verifica extrase din Registrul 
Special al Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la Grefa 
Judecătoriei la care au fost inregistrate organizatiile 
neguvernamentale infiintate in baza OG26/2000; Se 
vor verifica certificate care să ateste lipsa datoriilor 
restante fiscale şi sociale ale Solicitantului (liderului 
de proiect), a însuşirii obligațiilor și angajamentelor 
menționate în Declaraţia F si in declaratiile distincte, 
anexe ale cererii de finantare; 
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că 
parteneriatul este format din minim 2 entitati, 
expertul bifează căsuța DA., iar criteriul de 
eligibilitate este considerat indeplinit.  

Dacă în urma verificării documentelor reiese că parteneriatul este constituit din minim 2 entitati care se încadrează în 
categoria beneficiarilor eligibili, expertul bifează căsuţa DA si criterial se considera a fi indeplinit. In cazul in care se 
constata ca parteneriatul nu respecta numarul minim de membrii, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în 
liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 
 

EG.2 -  Solicitantul se încadreaza în categoria beneficiarilor eligibili  

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Documente de verificat:  
Fisa Masurii M3/6B 
Acordul de Cooperare, 
Mandatul de reprezentare 
Declarația F 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în 
paragraful A2., B1.1 al Cererii de finanţare 
corespund cu cele menţionate în documentele 
anexate dosarului CF numele Solicitantul mandatar, 
statutul şi codul fiscal.  



 

 

 

 

 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, 

finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 
2014-2020, Programul LEADER 

Contract nr. C19402094011623818322 / 15.01.2020 

38 

 

Documente constitutive membrii parteneriat 
Documente constitutive/de înființare si functionare 
ale solicitantului (mandatar) si partenerilor 

 

Solicitantul mandatar trebuie să se regăsească în 
categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa 
măsurii M3/6B Strategia de Dezvoltare Locală a GAL 
care a selectat proiectul.  
Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate 
în formularul de Cerere de finanţare şi din 
documentele anexate din care să reiasă statutul 
juridic și obiectul de activitate al Solicitantului 
mandatar si ale fiecarui partener in parte. Se verifică 
documentele de înființare/ certificare ale 
Solicitantului mandatar, în funcție de încadrarea 
juridică a acestuia (parteneriat). Se verifica daca 
Declaratia F a fost completata de fiecare membru, 
prezența bifelor obligatorii și asumarea acesteia prin 
semnatura. 
In cazul operatorilor in servicii turistice, servicii de 
agrement si alimentatie publica (restaurant), se va 
verifica daca au activitate intr-una din activitatile 

mentionate in Ghidul solicitantului: servicii de 
cazare turistica, servicii turistice de agrement, 
servicii recreative, servicii de alimentație publică 
(restaurant), activitati de promovare turistica, 
activitati ale agentiilor turistice si ale tour-
operatorilor, asimilate urmatoarelor coduri 
CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 7911, 
7912, 7990, 9329) 
În funcție de specificul investiției evaluatorul poate 
solicita documente suplimentare în cazul în care le 
consideră necesare în evaluarea proiectului.În lipsa 
unor informații clare, expertul poate solicita alte 
documentele de înființare ale membrilor/ alte 
documente echivalente sau Acte de identitate. 
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că 
Solicitantul se încadrează într-una din categoriile de 
solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează 
căsuța DA. În cazul în care Solicitantul nu se 
încadrează într-una din categoriile eligibile pentru 
măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează 
poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată 
neeligibilă.  

Dacă în urma verificării documentelor reiese că Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul 
bifează căsuţa DA. În cazul în care Solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează 
căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi 
declarată neeligibilă. 
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EG.3 - Toti membrii parteneriatului trebuie sa aiba sediul social in teritoriul GAL RAZIM 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Acord de cooperare  
Cerere de finantare 
Documente constitutive membrii parteneriat 

Se verifica in documentele mentionate daca toti 
membrii parteneriatului au sediul social in teritoriul 
GAL RAZIM (9 unitati administrativ-teritoriale: 
Frecatei, Mihail Kogalniceanu, Babadag, Baia, Mihai 
Bravu, Slava Cercheza, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, 
Sarichioi). Daca se constata ca nu exista membrii ai 
pareneriatului care sa aiba sediul social inafara 
teritoriului GAL RAZIM, expertul bifeaza casuta DA. In 
cazul in care unul dintre membrii nu are sediul social 
in teritoriul GAL RAZIM,  expertul bifează căsuța NU, 
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop 
la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi 
declarată neeligibilă. 

Dacă în urma verificării documentelor reiese că toti membrii parteneriatului au sediul social in teritoriul GAL RAZIM, 
expertul bifează căsuţa DA. În cazul în care exista membrii care nu au sediul social in teritoriul GAL RAZIM, expertul 
bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare 
va fi declarată neeligibilă. 

 
EG.4 - Solicitantul va depune un Acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel 
puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Acordul de cooperare 
Mandatul de reprezentare 
Cererea de finantare 
Studiul de fezabilitate/ Documentația de avizare 
pentru Lucrări de intervenții/Memoriu Justificativ, 

Expertul verifica in documentele mentionate daca 
investitita se realizeaza in parteneriat.  
Expertul verifică dacă documentul este corect 
completat cu datele de identificare ale membrilor, ale 
reprezentanților legali în cadrul acordului și dacă este 
asumat în totalitate și unanimitate, conform listei de 
semnături. 
Expertul se asigură de existența și păstrarea 
formatului standard al acordului. 
Expertul verifică dacă Liderul de Parteneriat a propus 
și desemnat un coordonator al proiectului, persoană 
fizică, angajată de către Lider pe o perioadă cel puțin 
egală cu perioada de derulare a proiectului, 
desemnată pentru a gestiona proiectul.  
În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea 
membrilor privind desemnarea unuia dintre aceștia 
pentru calitatea de reprezentant legal alături de 
asumarea prezenței în cadrul parteneriatului pentru 
întreaga perioadă de implementare și monitorizare a 
proiectului. 
Se verifică dacă responsabilitățile sunt clar trasate 
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între membrii și dacă este prevăzut cui revin 
drepturile și obligațiile create în urma realizării și 
finalizării investiției. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că parteneriatul respecta toate conditiile impuse de Ghidul 
Solicitantului si este constituit pe o perioada de functionare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă 
finanțarea, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din 
coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa, proiectul fiind neeligibil. 
 

EG.5 - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Declaraţia pe propria răspundere (F), 
Acordul de Cooperare 
 

Expertul verifică dacă există asumat angajamentul în 
această privință, în cadrul Declaraţiei pe propria 
răspundere (F). Daca nu exista angajamentul 
solicitantului asumat prin Declaratia pe proprie 
raspundere, proiectul este declarat neeligibil. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul de cooperare propus este nou și nu este in curs de 
defășurare sau finalizat, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează 
casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 
EG.6 - Proiectul propus de parteneriat se va desfășura pe o perioadă de maxim 3 ani 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Cererea de finantare  
Studiul de fezabilitate/ Documentația de avizare 
pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul  
Justificativ  
Acordul de cooperare  
Mandatul de reprezentare  

 

Expertul verifică in documente mentionate perioada de 
implementare a proiectului care nu trebuie sa depasesca 
3 ani de la semnarea contractului/deciziei de finantare. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani, se va bifa 
caseta “Da” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica 
„Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 
3. Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute 
Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi 
calculele sunt corecte iar Bugetul Indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole. 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

3.1 - 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
 
Documente de verificat:,  
Bugetul Indicativ Totalizator 
Bugetul Indicativ specific 

Expertul verifică dacă acțiunile limitate valoric (procentual) respectă 
următoarele: 
- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (incluzînd 
costurile elaborării studiilor și planurilor de marketing asociate 
proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing) 
depășesc valoarea de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
- Costurile de funcţionare a cooperării (cheltuieli de transport și de 
subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de 
activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale; onorarii ale 
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Oferte personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării 
costurilor de secretariat, etc.); cheltuieli legate de închirierea 
spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, 
achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii 
cooperarii) depășesc 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat 
pe proiect depus; 
- Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, 
bannere, promovare platită prin social media si alte retele de 
publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de prezentare, 
personalizare echipamente, personalizare auto, reprezintă o 
componentă secundară (mai puțin de 50%) în cadrul acestui proiect; 
- Aplicațiile software (dezvoltarea de sisteme electronice locale de 
promovare si rezervare pentru activitatile de turism (agroturism, 
servicii turistice, servicii de agrement si alimentatie publica – 
restaurant) adecvate activității descrise în proiect respectă 
intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte 
operatiunile. 
Atentie! 
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 
submasură, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, 
respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii. 
Pragurile maximale se aplică pentru cele de mai sus însumate cu 
costurile elaborării studiilor și planurilor de marketing asociate 
proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing. 
În cazul în care se constată necorelări, expertul va solicita informații 
suplimentare pentru clarificarea acestora. În cazul în care solicitantul 
nu a clarificat aspectele menționate, sumele neîncadrate în 
procentele specificate anterior vor fi trecute în categoria cheltuiellilor 
neeligibile. 

3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
Documente de verificat: 
Fișa măsurii, 
Cererea de finantare 
SF/DALI/Memoriu justificativ 

Se verifică dacă investițiile sunt eligibile în conformitate cu cele 
specificate în Fisa Masurii M3/6B și necesare pentru atingerea 
obiectivelor propuse: 
Expertul va verifica corelarea dintre investițiile/cheltuielile prevăzute 
de solicitant în cererea de finantare cu cele specificate în Ghidul 
Solicitantului și Fișa submăsurii și dacă acestea sunt eligibile. 

3.3  
Documente de verificat: 
Cererea de finantare 

Expertul verifica daca categoria de bunuri din devizele pe obiecte se 
regaseste in Baza de date preţuri de pe pagina de internet AFIR. 
Daca se regasesc, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA. 
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SF/DALI/Memoriu justificativ Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preţuri, 
expertul bifează in caseta corespunzatoare NU. Daca sunt ataşate 
extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta 
corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt ataşate expertul bifează NU şi 
printeaza din baza de date extrasele  relevante. 
Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în  
Baza de Date de preţuri pentru bunul respectiv, bifează in caseta 
corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din 
devize. 
Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza 
de Date de preţuri pentru bunurile respective, expertul notifica 
solicitantul prin Formularul IS3 de diferenta dintre cele doua valori 
pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare 
din baza de date pentru bunul/ bunurile respective. In urma 
raspunsului solicitantului expertul bifează in caseta corespunzatoare 
DA in cazul in care solicitantul si-a insusit valoarea din baza de date 
de preturi sau bifeaza in casuta corespunzatoare NU, daca 
solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându-se  pe neeligibil. 
Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind  sursa 
de preţuri din Studiul de fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi 
ştampilată şi  bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.   
Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, 
expertul înştiinţează solicitantul prin Formularul IS6 pentru 
trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, 
menţionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin 
neeligibile. După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de 
preţuri, expertul bifează DA. Daca in urma solicitarii de informaţii, 
solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului privind sursa de 
preţuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul 
modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila 
proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu  costurile 
corespunzatoare. 
In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de 
date şi pentru celelalte se prezinta oferte, se bifează da, iar la 
rubrica Observaţii expertul va mentiona ca preţurile pentru 
bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli. 

3.4.1 
Documente de verificat: 
Cerere de finantare – sectiune Buget 
Indicativ 
 

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din Cererea de 
Finanţare şi cea utilizată în devizul general din SF/DALI/Memoriu 
justificativ corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana 
pe Internet la adresa : 
 <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atașa pagina 
conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului/Planului de 
Marketing. 
Daca în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul 
bifează caseta corespunzatoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, 
expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează 



 

 

 

 

 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim”, 

finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 
2014-2020, Programul LEADER 

Contract nr. C19402094011623818322 / 15.01.2020 

43 

 

solicitantul în vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a informaţiilor 
suplimentare. 

3.4.2 
Documente de verificat: 
Cerere de finantare – sectiune Buget 
Indicativ 

În cazul în care solicitantul a bifat în caseta corespunzătoare din 
Declaraţia pe propria răspundere F că este platitor de TVA, TVA-ul 
este neeligibil . 
În cazul în care solicitantul bifează în caseta corespunzătoare din 
Declaraţia pe propria răspundere F că nu este plătitor de TVA, atunci 
TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. 
În cazul în care solicitantul nu bifează niciuna din căsuţe, se 
consideră TVA-ul neeligibil. 

3.4.3 
Documente de verificat: 
Cererea de finanțare (inclusiv 
bugetele cuprinse), 
SF/DALI/Memoriu Justificativ  

Se verifica Bugetul Indicativ prin corelarea informaţiilor mentionate 
de solicitant în liniile bugetare cu prevederile ghidului solicitantului  
și cu rezultatul verificărilor de mai sus; 
Se va verifica dacă: 
- tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund 
devizelor investiţiei; 
- valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea 
eligibilă însumată din devize; 
- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea însumată 
din devize, fără TVA; 
- în bugetul indicativ se completează „Actualizarea” care nu se 
regaseste in devize; 
- în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA 
însumată din devize. 
Se verifică corectitudinea calculelor.  
Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli 
neeligibile sunt trecute in categoria cheltuielilor eligibile, anumite 
cheltuieli sunt încadrate eronat în alte linii bugetare etc., bugetul 
este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de 
solicitare a informaţiilor suplimentare.  
După primirea răspunsului, expertul va modifica bugetul, în funcție 
de erorile inițiale și de răspunsul solicitantului. 
Expertul va motiva poziţia cu explicatii în linia prevăzută în acest 
scop la rubrica observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli 
de incadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. 

 

4. Verificarea intensității sprijinului  
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Ghidul solicitantului aferent Masurii 
M3/6B și procedura de verificare 
aferentă, 
Fisa Masurii M3/6B 

 

 

 

Se verifică valoarea intensității sprijinului acordat și dacă Planul 
financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie 
publică. 
Pentru cheltuielile specifice măsurii M3/6B intensitatea sprijinului 
este de 100%. 
Se va prezenta pe scurt acordarea intensității de către expert în 
cadrul rubricii de observații și se va face referire la varianta de 
procedură în baza căreia s-a stabilit aceasta. 

file:///C:/Users/User/AppData/mnicolescu/AppData/Roaming/Users/ccrisan.SAPARD/AppData/Roaming/Microsoft/121/USERS/abercu/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/USERS/abercu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/user/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK57/ci
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Verificarea Planului financiar totalizator 
 

Plan Financiar Totalizator Masura M3/6B 

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil 
- Maxim 48.418 euro - 

   

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat     

Procent avans    
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

5. Verificarea conditiilor artificiale  
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Cererea de Finanțare, 
Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ 
Registrul de inregistrare al cererilor 
de finantare depuse la GAL 
Bazele de date AFIR 

 

 

Se verifică dacă membrii Acordului de parteneriat au mai primit 

finantare similara de ex. pentru actiuni specifice art. 19 al Reg. 

1305/2013, din PNDR sau GAL).  
În cazul în care se identifică faptul că investițiile pe care le-au 

efectuat sunt similare celor solicitate prin prezenta cerere de 

finantare, se continuă verificarea pentru a se stabili dacă sunt 

necesare noile investiții.  

În cazul în care investițiile sunt identice și nu sunt justificate se 

considera că Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru 

a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 

contravine obiectivelor măsurii, conform altor masuri (in care sunt 

eligibile, de ex. actiuni specifice art. 19 al Reg. 1305/2013).  

Dacă se constată în urma verificării aferente faptul că o/ un 

membru/ă al acordului de parteneriat deține calitatea de lider de 

proiect sau membru în cadrul altor acorduri de parteneriat aferente 

unor proiecte finantate care promoveaza aceleași categorii de 

produse sau au primit individual finantare pentru achiziționarea 

acelorași utilaje, se consideră că au fost create condiţii artificiale 

necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) peste limita permisă şi 

a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii 

M3/6B.  

Ținând cont de specificul submăsurii, dacă Solicitantul a încercat 

crearea unor condiţii artificiale, altele decât cele de mai sus, 

necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine astfel un avantaj 

care contravine obiectivelor măsurii iar expertul identifică acest 

fapt, expertul va detalia la rubrica observații iar proiectul va fi 
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neeligibil.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE 
    

         
 

             

Măsura M3/6B – SPRIJIN PENTRU ASOCIEREA MICILOR OPERATORI IN AGROTURISM DIN 
TERITORIUL GAL RAZIM  

             

1. Tipul liderului de proiect 

Mici operatori in agroturism   

             Operatori in servicii turistice, servicii de 
agrement si alimentatie publica 
(restaurant) 

  

             ONG-uri cu activitate in domeniul turistic 
din teritoriul GAL RAZIM 

  

             Consilii locale din teritoriul GAL RAZIM   

             

2. Structura parteneriatului/ număr 
membri 

Mici operatori in agroturism   

             Operatori in servicii turistice, servicii de 
agrement si alimentatie publica 
(restaurant) 

  

             ONG-uri cu activitate in domeniul turistic 
din teritoriul GAL RAZIM 

  

             Consilii locale din teritoriul GAL RAZIM   

             

3. Tipul de proiect propus 

Investitii    
             Servicii    
             Proiect mixt (investitii si servicii)   
              

                           
   

             Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie  
 
CS.1 Vor fi selectate cu prioritate parteneriatele constituite din minim 3 membrii. 
 

Documente prezentate  Puncte de verificat in cadrul documentelor prezentate 
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Acord de cooperare 
Mandat de reprezentare 
Acte constitutive membrii parteneriat 
Cerere de finantare 
SF/DALI/Memoriu justificativ 

Expertul verifica in documentele indicate numărul de 
membrii ai parteneriatului. Proiectele initiate de 
parteneriate care au in componenta un numar de cel putin 3 
membrii vor primi punctaj in cadrul criteriului si vor fi 
selectate cu prioritate.   

 
 

CS.2. Vor fi selectate proiectele care includ actiuni care acopera mai mult de o unitate administrativ 
teritoriala din teritoriul GAL RAZIM. 
 

Documente prezentate  Puncte de verificat in cadrul documentelor prezentate 

Acord de cooperare 
Mandat de reprezentare 
Acte constitutive membrii parteneriat 
Cerere de finantare 
SF/DALI/Memoriu justificativ 

Expertul verifica documentele indicate si puncteaza 
proiectele care includ actiuni care acopera mai multe UAT-
uri din teritoriul GAL RAZIM (Frecatei, Mihail Kogalniceanu, 
Babadag, Baia, Mihai Bravu, Slava Cercheza, Ceamurlia De 
Jos, Jurilovca, Sarichioi).   

 
CS.3. Vor fi selectate proiectele care contribuie la promovarea traditiilor culturale locale. 

Documente prezentate  Puncte de verificat in cadrul documentelor prezentate 

Acord de cooperare 
Cerere de finantare 
SF/DALI/Memoriu justificativ 

Expertul verifica in documentele indicate daca exista actiuni 
specifice care contribuie la promovarea turismului, a 
valorificarii valorificare turistice a patrimoniului construit, a 
promovarii turismului gastronomic, etc, prin intermediul 
carora sunt promovate traditiile culturale locale. 

 
CS.4. Vor fi selectate cu prioritate proiectele initiate de parteneriate constituite din beneficiari ai 
masurilor de finantare GAL RAZIM, respectiv masurile M4/6A si M5/6A.   
 

Documente prezentate  Puncte de verificat in cadrul documentelor prezentate 

Acord de cooperare 
Mandat de reprezentare 
Cerere de finantare 
SF/DALI/Memoriu justificativ 

Expertul verifica documentele indicate. Pentru a obtine 
punctaj la cadrul acestui criteriu de selectie, Parteneriatul 
trebuie sa aiba in componenta minim cate 1 beneficiar al 
Masurii M4/6A, respectiv minim 1 beneficiar al Masurii 
M5/6A finantate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala 
GAL RAZIM. 

 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, și documentele anexă şi nu au 
fost create condiţii artificiale, proiectul este eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica observaţii cu motivele de neeligibilitate ale  
proiectului. 
 


