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FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – MASURA M5/6B 
(formular propriu GAL) 

 

Prezenta fisa de verificare se aplica in cazul categoriilor de investitii mentionate in ghidul solicitantului, la 
Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.2 DIN NATIONAL      
Denumire solicitant:_______________________________________________________________________ 
Titlu proiect: _____________________________________________________________________________ 
Data lansarii apelului de selectie de catre GAL: __________________________________________________ 
Data inregistrarii proiectului la GAL: __________________________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: ____________________________________Prenume:_____________________________________ 
Functie reprezentant legal:_________________________________________________________________ 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

1. Verificarea eligibilitatii solicitantului 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul a mai depus acelasi proiect in cadrul altei masuri din PNDR? 
 
Se verifica declaratia pe propria raspundere a solicitantului (model propriu GAL) cu privire 
la depunerea aceluiasi proiect in cadrul altei masuri din PNDR. 
 

   

2. Solicitantul s-a angajat sa respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a masurilor Programului National de 
Dezvoltare Rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de 
la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare? 

   

3. Solicitantul s-a angajat sa respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului national de 
dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de 
la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare? 
(solicitantul care se incadreaza in prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar 
in sesiunile urmatoare celei in care a fost depus proiectul selectat pentru finantare, 
lansate de GAL - daca este cazul) 

   

4. Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele asumate in sectiunea (F) din CF - 
Declaratia pe proprie raspundere? 

   

5. Proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR beneficiaza de alta 
finantare din programe de finantare nerambursabila? 
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2.Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului 

EG1 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili     

Beneficiari eligibili, in conformitate cu fisa masurii din SDL: 
 
Beneficiari directi: 
- Autoritati publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori; 
- Forme asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii), inclusiv forme asociative 
(organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii) care au beneficiat de finantare pe Masura 
M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic; 
 
ATENTIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau inlocuitorul de drept al acestuia. 
ATENTIE! Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor. 
 
Beneficiari indirecti: 
- Comunitatea locala de pe teritoriul GAL CETATEA TAMASIDAVA; 
 
Documente Verificate: 
- Fisa masurii din SDL 
- Actele juridice de infiintare si functionare specifice fiecarei categorii de solicitanti, certificat de 
inregistrare fiscala, declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din 
cererea de finantare. 
- Documentele care atesta infiintarea si functionarea ONG (actul de infiintare si statutul,  incheiere privind 
inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor, ramasa definitiva/Certificat de inregistrare in registrul 
asociatiilor si fundatiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, dupa caz ale 
solicitantului, trebuie sa fie situate in teritoriul GAL, investitia realizandu-se in teritoriul GAL. 
- Dovada existentei in teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru; 
- Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului (model propriu GAL). 
 
In cadrul acestei sectiuni se verifica, de asemenea: 
Pentru administratii publice locale 
- Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/orasului pana in 20.000 locuitori, intocmit 
conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin 
Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupa Monitorul Oficial) si in 
situatia in care, in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, investitiile care fac obiectul 
proiectului, nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr‐o pozitie globala, solicitantul trebuie 
sa prezinte: 
 si 
- Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor si/sau completarilor la inventar in sensul 
includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente sau clasificarii in drumuri publice a 
unor drumuri neclasificate sau schimbarii categoriei de drum public (din categoria functionala a drumurilor 
de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local), cu respectarea prevederilor art. 
115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,   in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, in conditiile 
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legii (este suficienta prezentarea adresei de inaintare catre Institutia Prefectului, pentru controlul de 
legalitate, in conditiile legii). 
si/sau 
avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de 
Comuna/oras pana in 20.000 locuitori (daca este cazul) 
Pentru ONG 
- Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute 
/contract de concesiune/delegare a administrarii bunului imobil, valabil pentru o perioada de cel putin 10 
ani de la data depunerii Cererii de Finantare. 
 
In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii 
care au creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor 
PNDR 2014‐ 2020. Se va verifica declaratia pe propria raspundere (model propriu GAL). In cazul constatarii 
unor astfel de situatii, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil si se 
procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s‐au efectuat plati.  
 
Pentru toate proiectele depuse in cadrul prezentei masuri se vor respecta prevederile aplicabile LEADER 
(in functie de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR, inclusiv prevederile Schemei de 
ajutor de minimis ‐ ”Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” (daca 
se aplica). Se va verifica declaratia pe propria raspundere (model propriu GAL). 
 

EG2 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada 
de minimum 5 ani de la data ultimei plati 

  
 

Documente Verificate 
Hotararea Consiliului  Local/Hotararea Adunarii Generale a ONG  
 
 

EG3 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata    

Documente Verificate 
Declaratia pe propria raspundere, alte documente specifice, dupa caz, fiecarei categorii de solicitanti; 

EG4 Investitia se incadreaza in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin  masura 
din cadrul SDL reprezentand investitii in infrastructura sau servicii locale de baza 
destinate populatiei rurale? 

 
 

 
 

 

Documente Verificate: 
Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari- de Interventii/ Memoriu justificativ 
 
Fisa masurii din SDL  
 
ACTIUNI SI CHELTUIELI ELIGIBILE CONFORM SDL 
1. Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei 
rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale, si a infrastructurii aferente, ca de exemplu: 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de agrement: terenuri de sport, baze 
sportive, parcuri, spatii verzi (inclusiv investitii in alei pietonale, banci, cosuri de gunoi) etc; 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale culturale: investitii in camine culturale, sali 
de festivitati, achizitie costume populare, achizitie instrumente muzicale etc; 
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o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale prin amenajarea unor piete, targuri cu 
produse locale etc; 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje si 
echipamente (buldoexcavator, basculanta, autogreder, masina de pompieri etc); 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciului de siguranta a populatiei: retele de iluminat public 
(inclusiv retele stradale de iluminat public cu LED-uri), achizitia si instalarea sistemelor de 
supraveghere etc ; 

o alte investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei. 
 
Activitatile eligibile nu se limiteaza doar la exemplele prezentate anterior. Orice investitie in crearea, 
imbunatatirea sau extinderea unui serviciu local de baza destinat populatiei rurale este eligibila, daca 
respectiva investitie respecta conditiile reglementate de prezentul ghid al solicitantului. 
 
2. Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scara mica, 
inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei, ca de exemplu: 

o crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii rutiere – de ex. portiuni de drumuri 
complementare cu artere principale; 

o crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii educationale – de ex. gradinite; 
o crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mica, asa cum sunt 

acestea definite in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea infrastructurii la scara mica, inclusiv 
infrastructura turistica la scara mica mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”; 

 
Activitatile eligibile nu se limiteaza doar la exemplele prezentate anterior. Orice investitie in crearea, 
imbunatatirea si extinderea infrastructurii la scara mica (cu exceptia infrastructurii sociale) este eligibila, 
daca acea investitie respecta conditiile reglementate de prezentul ghid al solicitantului. 
 

In conformitate cu prevederile PNDR, infrastructura la scara mica: se defineste ca o investitie realizata 
in infrastructura locala din spatiul rural, clasificata in functie de domeniu si aplicabilitate, dupa cum 
urmeaza: 
- infrastructura rutiera: drumuri de interes local (drumuri comunale, drumuri vicinale, strazi din 
interiorul localitatilor) din spatiul rural, definite conform legislatiei nationale in vigoare; 
- infrastructura de apa/apa uzata: retea publica de apa/apa uzata din localitatile rurale care fac parte 
din aglomerari intre 2.000 - 10 000 locuitori echivalenti (l.e.); 
- infrastructura educationala/sociala: infrastructura cu impact direct asupra populatiei din mediul rural 
pe diverse segmente educationale (prescolar-gradinite, invatamantul secundar superior filiera 
tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si scoli profesionale in domeniul agricol) si 
sociale (anteprescolar-crese, infrastructura de tip after-school). 

 
ATENTIE! Infrastructura sociala (parte componenta a infrastructurii la scara mica) nu este eligibila in cadrul 
prezentei masuri. Prezenta masura nu are ca obiectiv realizarea de investitii infrastructura sociala, 
operatiunile de acest tip fiind finantare in cadrul masurii M6/6B (masura dedicata investitiilor in 
infrastructura sociala). 
 
 



 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de 
Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

3. Investitii de uz public in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura 
turistica la scara mica (asa cum este aceasta definita in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea 
infrastructurii la scara mica, inclusiv infrastructura turistica la scara mica mentionata la articolul 20 
alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”). 
 
Precizare: Prin intermediul prezentei fise, se verifica doar categoriile de actiuni si cheltuieli eligibile 
prezentate, in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 
7.2 DIN NATIONAL. 
 
Documente verificate: 

- Viabilitatea proiectului 

EG5 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / 
regionala / judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii 

 
 

 
 

 
 

Documente Verificate 
 - Extrasul din strategie care confirma ca investitia este in corelare cu orice strategie  de dezvoltare 
nationala / regionala/  judeteana / locala, corespunzatoare domeniului de investitii   
- Copia hotararii de aprobare a strategiei 
 

EG6 Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General in vigoare    

Documente Verificate: 
- Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG: 
- in situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in PUG, Certificatul de Urbanism eliberat 
in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ.  

EG7 Investitia trebuie sa demonstreze  necesitatea, oportunitatea si potentialul 
economic al acesteia 

  
 

Documente Verificate: 
 
Hotararea Consiliului  Local/Hotararea Adunarii Generale a ONG,  Studiul de Fezabilitate / Documentatia de 
Avizare pentru Lucrari de Interventii /Memoriu justificativ 

EG8 Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu 
impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista 

   

Documente Verificate: 
- Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii  
- Autorizatii de functionare  
sau 
- Programul de masuri dispus de autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, sanatate publica, 
mediu in vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea 
apei/apei epurate in cazul in care autorizatia de exploatare este suspendata. 
sau 
- Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si documente care atesta ca beneficiarul a solicitat 
organelor competente in domeniu emiterea autorizatiilor de functionare, dupa caz. 
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S-a preluat matricea de verificare a Bugetului indicativ si a Planului Financiar din formularul aferent sub-masurii 
din PNDR cu investitii similare (SM7.2), in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL. 
 

3.Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016  

 S-a utilizat cursul de transformare 

  1 EURO =  …………………………..LEI 

 din data de :  

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fara 
TVA )  Cheltuieli 

conform Cererii 
de finantare 

Verificare  

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
  

Cheltuieli 
conform 
SF/DALI 

Diferente fata 
de Cererea de 

finantare 

E N E N E N 

1 
2 3 4 5 6 7 

euro euro euro euro euro euro 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea  terenului 
(N) 

 0  0  0 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului  0 0 0 0 0 0 

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru  protectia 
mediului si aducerea la starea initiala  

0 0 0 0 0 0 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor 

0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului de 
investitii 

0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta tehnica - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

3.1 Studii 0 0 0 0 0 0 

   3.1.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 

   3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului 

0 0 0 0 0 0 

   3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 0 0 0 

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

0 0 0 0 0 0 

3.3 Expertizare tehnica 0 0 0 0 0 0 
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3.4 Certificarea performantei energetice si 
auditul energetic al cladirilor 

0 0 0 0 0 0 

3.5 Proiectare 0 0 0 0 0 0 

   3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0 0 0 0 

   3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 0 

   3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie 
de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

0 0 0 0 0 0 

   3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

0 0 0 0 0 0 

   3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de executie 

0 0 0 0 0 0 

   3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0 0 0 0 0 0 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie (N)   0  0  0 

3.7 Consultanta 0 0 0 0 0 0 

   3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii 

0 0 0 0 0 0 

   3.7.2. Auditul financiar (N)  0  0  0 

3.8 Asistenta tehnica 0 0 0 0 0 0 

   3.8.1. Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

0 0 0 0 0 0 

       3.8.1.1. pe perioada de executie a 
lucrarilor 

0 0 0 0 0 0 

       3.8.1.2. pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse in programul 
de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

0 0 0 0 0 0 

   3.8.2. Dirigentie de santier 0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de 
baza - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

4.1 Constructii si instalatii  0 0 0 0 0 0 

4.2 Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 

0 0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

0 0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

0 0 0 0 0 0 

4.5 Dotari   0 0 0 0 0 0 
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4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:  0 0 0 0 0 0 

5.1 Organizare de santier   0 0 0 0 0 0 

5.1.1 lucrari de constructii  si instalatii 
aferente organizarii de santier  

0 0 0 0 0 0 

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii 
santierului (E) 

0 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0 0 0 0 

 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare (N) 

 0  0  0 

 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de constructii 

0 0 0 0 0 0 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul 
statului in amenajarea teritoriului, urbanism 
si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii 

0 0 0 0 0 0 

   5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor  CSC (N) 

 0  0  0 

 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 
si autorizatia de construire/desfiintare 

0 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (N)  0  0  0 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 0 0  

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

0 0 0 0 0 0 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 
(N) 

 0  0  0 

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL     0 0 0 0 0 0 

        

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)  0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL FARA TVA 0 0 0 0 0 0 

 Valoare TVA   0 0 0 0 0 0 

        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA  0 0 0 

 
Toate costurile vor fi exprimate in EURO, si se vor baza pe Studiul de fezabilitate (intocmit in 
conformitate cu prevederile HG 907/2016) 
1 Euro = ................LEI (Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea 
publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> la data 
intocmirii Studiului de fezabilitate)  
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Plan Financiar   

 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinantare privata, din care:    

    2.1  - autofinantare    

    2.2  - imprumuturi    

3. Buget Local    

4. TOTAL PROIECT    

Procent contributie publica    

Avans solicitat    

Procent avans    

 

 
 
 
Buget indicativ (Euro)  conform HG 28/2008 - pentru obiectivele/proiectele de investitii 
prevazute la art. 15 din HG 907/2016 

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

 
din data 
de:____/_____/__________ 

 

  Buget Indicativ al Proiectului 
(valori fara TVA)  

S-a utilizat cursul de schimb                    1 € = 
________Lei, 
                                                    la data 
de:____/_____/__________ 

Cheltuieli 
conform 

Cererii de 
finantare   

 

Verificare CRFIR/AFIR 

Denumirea capitolelor de 
cheltuieli 

Cheltuieli 
conform 
SF/DALI 

Diferente 
fata de 

Cererea de 
finantare 

Eligibile 
Neeligi

bile 
Eligibile 

Neeligi
bile 

Eligibil
e 

Neeligi
bile 

1 
2 3 4 5 6 7 

euro euro euro euro euro euro 

Formule de calcul:                                               Restricţii 
Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= Procent contribuţie publică x R. 4, col.1 
R.4  = R.1 + R.2 + R.3                                                

       R.2 = R.2.1 + R.2.2           Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil *100 
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Capitolul 1 Cheltuieli pentru 
obtinerea si amenajarea 
terenului - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea 
terenului (N) 

  0   0   0 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea 
terenului  

0 0 0 0 0 0 

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru 
protectia mediului si aducerea la 
starea initiala 

0 0 0 0 0 0 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului - total  

0 0 0 0 0 0 

Capitolul 3 Cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta tehnica - 
total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

3.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii  

0 0 0 0 0 0 

3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0 0 0 0 

3.4 Organizarea procedurilor de 
achizitie (N) 

  0  0  0 

3.5 Consultanta 0 0 0 0 0 0 

3.6 Asistenta tehnica 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 4 Cheltuieli pentru 
investitia de baza - total, din 
care:  

0 0 0 0 0 0 

4.1 Constructii si instalatii  0 0 0 0 0 0 

4.2 Montaj utilaj tehnologic    0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje si echipamente 
tehnologice si functionale cu 
montaj  

0 0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje si echipamente fara 
montaj, mijloace de transport 
noi solicitate prin proiect, alte 
achizitii specifice   

0 0 0 0 0 0 

4.5 Dotari   0 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, 
din care:  

0 0 0 0 0 0 

5.1 Organizare de santier   0 0 0 0 0 0 
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5.1.1 Lucrari de constructii si 
instalatii aferente organizarii de 
santier  

0 0 0 0 0 0 

5.1.2 Cheltuieli conexe 
organizarii santierului  

0 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane, taxe, cote 
legale, costuri de finantare  

0 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse si 
neprevazute (N)  

 0  0  0 

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

0 0 0 0 0 0 

6.1 Pregatirea personalului de 
exploatare (N) 

  0   0   0 

6.2 Probe tehnologice, incercari, 
rodaje, expertize la receptie  

0 0 0  0 0 

TOTAL  GENERAL   0 0 0 0 0 0 

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile 
(max 5%)  

0   0   0   

 Valoare TVA   0 0 0 0 0 0 

 TOTAL GENERAL inclus v TVA  0 0 0 
 

 
 

Plan Financiar 

  
Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

  euro euro euro 

1. Ajutor public nerambursabil 0   0 

2. Cofinantare privata, din 
care: 

0 0 0 

2.1  - autofinantare 0 0 0 

    2.2  - imprumuturi 0 0 0 

3. Buget Local 0 0 0 

4. TOTAL PROIECT 0 0 0 

Procent contributie publica ____%     

Avans solicitat 0    

Procent avans ____%     
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Formule de calcul:                                               Restrictii 
       Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= Procent contributie publica x R. 4, col.1 
       R.4  = R.1 + R.2 + R.3                                                
       R.2 = R.2.1 + R.2.2                   Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public 
nerambursabil *100 
 

 

3. Verificarea bugetului indicativ 

(s-a completat prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent 
sub-masurii din PNDR cu investitii similare – SM7.2, in vigoare la momentul lansarii 
apelului de selectie de catre GAL) 
 

DA NU Nu 
este 
cazul 

3.1 Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt 
corecte si sunt in conformitate cu devizul general/devizele pe obiect precizate in Studiul 
de Fezabilitate / Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/Memoriu 
justificativ? 
 
Da cu diferente* 
 * Se completeaza in cazul in care expertul constata diferente fata de bugetul 
prezentat de  solicitant in cererea de finantare fata de bugetule anexate proiectelor.  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb. 
Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata 
de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html 
(se anexeaza pagina continand cursul BCE din data intocmirii  Studiului de 
fezabilitate/ Memoriului justificativ) 

  

 

3.3 Sunt investitiile eligibile in conformitate cu specificatiile sub-masurii?    

 
3.4 Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor 
legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente si patente, pentru 
pregatirea si/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, depasesc 10% 
din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu 
includ constructii? 
Da cu diferente  

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
   

 
 
 

 

 
3.5 Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt incadrate 
in rubrica neeligibil? 
 
Da cu diferente 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 

 

3.6. TVA-ul este corect incadrat in coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? 
Da cu diferente 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

http://www.ecb.int/index.html
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4. Verificarea rezonabilitatii preturilor  
(s-a completat prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-masurii din PNDR 
cu investitii similare, la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL) 

4.1 Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date?    
4.2 Daca la pct.  4.1 raspunsul este ”DA”, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?    

4.3 Daca la pct. 4.1. raspunsul este ”DA”, preturile utilizate pentru bunuri se 
incadreaza in maximul prevazut in  Baza de Date? 

   

4.4 Pentru lucrari, exista in Studiul de Fezabilitate / Documentatia de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii/ - declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.5 La fundamentarea costului investitiei de baza s-a tinut cont de prevederile HG nr.363/2010 
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri 
publice? 

   

5. Verificarea Planului Financiar  

5.1 Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica 
stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi: 

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 
• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100% 

      • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 

 
   
 

 
 
 

 
 

     
 
 
 

5.2 Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil 
stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila 
nerambursabila de 200.000 euro? 

   

5.3 Avansul solicitat se incadreaza intr-un cuantum de pana la 50% din valoarea 
totala a ajutorului  public nerambursabil? 
 
Da cu diferente 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

VERIFICAREA PE TEREN  Verificare efectuata 

DA NU  

 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
 

Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil. In cazul 
proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observatii cu toate motivele de neeligibilitate ale  
proiectului. 
 
Expertul care intocmeste Fisa de verificare isi concretizeaza verificarea prin inscrierea unei bife („√”) in 
casutele/campurile respective. Persoana care verifica munca expertului certifica acest lucru prin 
inscrierea unei linii oblice („\”) de la stanga sus spre dreapta jos, suprapusa peste bifa expertului. 

 
 
 



 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
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Observatii: 
Se detaliaza: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul neeligibilitatii, daca este cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitatii sprijinului, daca este cazul, 
- motivul neeligibilitatii din punct de vedere al verificarii pe teren, daca este cazul. 
........................................................................................................................................................... 
 

 
Intocmit:  
Nume/Prenume _______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________  
 
Verificat:  
Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________      
 
 
 
S-a preluat metodologia de verificare specifica din formularul aferent sub-masurii din PNDR cu 
investitii similare, in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL, cu respectarea 
prevederilor Ghidului de implementare si a Manualului de procedura pentru implementarea Sub-
masurii 19.2. Lista tipurilor de investitii eligibile s-a completat cu prevederile fisei masurii din SDL, 
respectiv cele aplicabile masurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se 
raporteaza la tipurile de investitii eligibile aferente masurii. 
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Metodologia de verificare specifica pentru masura M5/6B 
Dezvoltarea satelor si a oraselor mici 

 

Prezenta metodologie se aplica in cazul categoriilor de investitii mentionate in ghidul solicitantului, la 
Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.2 DIN NATIONAL 
 

ATENTIE: 
Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se intrerupe daca pe parcursul verificarii se constata neindeplinirea 
unui criteriu. Este obligatorie verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel incat la momentul notificarii 
solicitantului, sa i se poata comunica toate criteriile neindeplinite pentru care proiectul a fost declarat 
NEELIGIBIL. 
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 
 
1. Verificarea eligibilitatii solicitantului 

 

 
DOCUMENTE   PREZENTATE 
 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1. Solicitantul a mai depus acelasi 
proiect in cadrul altei masuri din 
PNDR? 
 
Documente verificate: 
- declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului (model propriu GAL); 
 

Nu poate obtine finantare la nivel de GAL acelasi proiect care a fost 
depus (inregistrat) in cadrul altei masuri din PNDR, cu exceptia situatiei 
in care respectivul proiect a fost retras, neconform sau neeligibil. Se 
verifica declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la 
depunerea aceluiasi proiect in cadrul altei masuri din PNDR. 
 
Daca acelasi proiect nu a fost depus in cadrul altei masuri din PNDR, 
atunci se bifeaza NU in fisa de verificare si criteriul de eligibilitate este 
indeplinit. 
 
Daca acelasi proiect a fost depus in cadrul altei masuri din PNDR, exista 
urmatoarele doua situatii: 
- in situatia in care respectivul proiect a fost declarat eligibil, se bifeaza 
DA in fisa de verificare si criteriul de eligibilitate nu este indeplinit. 
- in situatia in care respectivul proiect a fost retras, solicitantul  poate 
redepune cererea de finantare o singura data in cadrul aceleiasi sesiuni 
de depunere a proiectelor la nivel de GAL. Expertul bifeaza NU daca 
solicitantul a redepus o singura data dupa retragere in cadrul aceleiasi 
sesiuni de depunere a proiectelor la nivel de GAL si, in aceasta situatie, 
proiectul este eligibil. In caz contrar se bifeaza DA si proiectul este 
neeligibil. 
- in situatia in care respectivul proiect a fost neconform, expertul 
bifeaza NU daca solicitantul a redepus o singura data proiectul dupa 
declararea ca neconform, in cadrul aceleasi sesiuni de depunere a 
proiectelor la nivel de GAL si, in aceasta situatie, proiectul este eligibil. 
In caz contrar se bifeaza DA si proiectul este neeligibil. 
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- in situatia in care respectivul proiect a fost neeligibil (respins/neadmis 
pentru finantare), se accepta pentru verificare cel mult inca o data in 
aceeasi sesiune la nivel de GAL. In acest caz, expertul bifeaza NU si 
proiectul este eligibil. In caz contrar se bifeaza DA si proiectul este 
neeligibil. 
 
Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte 
(mai multe proiect distincte, nu acelasi proiect) de servicii si investitii 
in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei 
cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, 
cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand 
regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza 
artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un 
avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Se va verifica 
daca solicitantul isi asuma si va respecta aceste cerinte, prin semnarea 
declaratiei de proprie raspundere (model propiu GAL).  In caz contrar, 
expertul solicita acest lucru prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare si doar in cazul in care solicitantul refuza sa semneze 
declaratia pe propria raspundere si sa isi asume angajamentele, 
expertul motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica 
„Observatii” iar aceasta conditie se considera neindeplinita, cererea de 
finantare fiind  neeligibila. 
 
In conformitate cu prevederile SM19.2: „Un solicitant/beneficiar, dupa 
caz, poate obtine finantare nerambursabila din FEADR si de la bugetul 
de stat pentru mai multe proiecte de investitii depuse pentru 
masuri/sub‐masuri din cadrul PNDR 2014‐2020, cu indeplinirea 
cumulativa a urmatoarelor conditii: 
a) respectarea conditiilor de eligibilitate ale acestuia si a regulilor 
ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, dupa caz; 
b) nu sunt create conditiile pentru a obtine in mod necuvenit un 
avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 
1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea 
politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 
1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, in orice etapa de derulare 
a proiectului; 
c) prezentarea dovezii cofinantarii private a investitiei, prin extras de 
cont si/sau contract de credit acordat in vederea implementarii 
proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului in care se 
vireaza/depune minimum 50% din suma reprezentand cofinantarea 
privata, disponibilul din acest cont fiind destinat platilor efectuate de 
solicitant in vederea implementarii proiectului. Cheltuielile vor fi 
verificate la depunerea primei cereri de plata. La depunerea 
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urmatoarelor cereri de plata, conditia prezentarii extrasului de cont, in 
vederea verificarii operatiunilor intreprinse, nu se mai aplica.” 
 

2. Solicitantul s-a angajat sa respecte 
prevederile art. 6 lit. a, din H.G. 
Nr.226/2015 privind stabilirea 
cadrului general de implementare a 
masurilor Programului National de 
Dezvoltare Rurala cofinantate din 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala si de la bugetul de 
stat cu modificarile si completarile 
ulterioare? 
 
Documente verificate: 
- declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului (model propriu GAL); 
 

In HG 226/2015 se fac urmatoarele precizari la Art. 6, lit. a „Art. 6. 
Urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari pot depune proiecte 
aferente masurilor/submasurilor de investitii derulate prin PNDR 2014-
2020, cu respectarea urmatoarelor conditii, dupa caz: 
a) solicitantii/beneficiarii/membrii asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara, dupa caz, inregistrati in registrul debitorilor AFIR, atat 
pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, care achita integral 
datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana 
la semnarea contractelor de finantare;” 
 
Se va verifica declaratia pe propria raspundere a solicitantului (model 
propriu GAL) cu privire la respectara prevederilor art. 6, lit. a din H.G. 
Nr.226/2015. 
 
Daca solicitantul si-a asumat, prin semnarea declaratiei pe propria 
raspundere, faptul ca se angajeaza sa respecte prevederile art. 6, lit. a 
din H.G. Nr.226/2015, atunci expertul bifeaza casuta DA si cererea de 
finantare va fi declarata eligibila. In caz contrar, expertul solicita acest 
lucru prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare si doar in cazul 
in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare 
proiectului, expertul bifeaza „NU”, motiveaza pozitia sa in liniile 
prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” iar aceasta conditie se 
considera neindeplinita, cererea de finantare fiind  neeligibila. 
 

3. Solicitantul s-a angajat sa respecte 
prevederile art. 6 lit. b, din H.G. 
Nr.226/2015 privind stabilirea 
cadrului general de implementare a 
masurilor programului national de 
dezvoltare rurala cofinantate din 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala si de la bugetul de 
stat cu modificarile si completarile 
ulterioare? 
 
Documente verificate: 
- declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului (model propriu GAL); 
 

In HG 226/2015 se fac urmatoarele precizari la Art. 6, lit. b „Art. 6. 
Urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari pot depune proiecte 
aferente masurilor/submasurilor de investitii derulate prin PNDR 2014-
2020, cu respectarea urmatoarelor conditii, dupa caz: 
[..] 
b) solicitantii care s-au angajat prin declaratie pe propria raspundere, 
la depunerea cererii de finantare, ca vor prezenta dovada cofinantarii 
private la data semnarii contractului si nu prezinta acest document la 
data prevazuta in notificare, numai in cadrul sesiunii continue 
urmatoare celei in care a fost depus proiectul;” 
 
Se va verifica declaratia pe propria raspundere a solicitantului (model 
propriu GAL) cu privire la respectara prevederilor art. 6, lit. b din H.G. 
Nr.226/2015. 
 
Daca solicitantul si-a asumat, prin semnarea declaratiei pe propria 
raspundere, faptul ca se angajeaza sa respecte prevederile art. 6, lit. b 
din H.G. Nr.226/2015, atunci expertul bifeaza casuta DA si cererea de 
finantare va fi declarata eligibila. In caz contrar, expertul solicita acest 
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lucru prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare si doar in cazul 
in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare 
proiectului, expertul bifeaza „NU”, motiveaza pozitia sa in liniile 
prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” iar aceasta conditie se 
considera neindeplinita, cererea de finantare fiind  neeligibila. 
 

4. Solicitantul si-a insusit in totalitate 
angajamentele asumate in sectiunea 
(F) din CF - Declaratia pe proprie 
raspundere? 
 
Documente verificate: 
- sectiunea F din Cererea de finantare; 

Expertul verifica in Cererea de finantare daca sunt bifate casutele 
aferente tuturor punctelor existente in in sectiunea (F) din CF - Declaratia 
pe proprie raspundere si daca aceasta este datata, semnata/ stampilata. 
Daca pe parcursul verificarii proiectului expertul constata ca sunt 
respectate punctele insusite prin Declaratie, acesta bifeaza da in casuta 
corespunzatoare.  
 
In caz contrar, expertul solicita acest lucru prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare si doar in cazul in care solicitantul refuza sa 
isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza 
„NU”, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica 
„Observatii” iar aceasta conditie se considera neindeplinita, cererea de 
finantare fiind  neeligibila. 
 

5. Proiectul propus asistentei 
financiare nerambursabile FEADR 
beneficiaza de alta finantare din 
programe de finantare 
nerambursabila? 
 
Documente verificate: 
- sectiunea C din Cererea de finantare; 
- declaratia pe proprie raspundere a 
solicitantului (din sectiunea F din 
Cererea de finantare); 
- documentul “Raport asupra 
utilizarii programelor de finantare 
nerambursabila” 

Verificarea evitarii dublei finantari se efectueaza pentru acelasi tip de 
investitie, prin urmatoarele verificari: 
- existenta bifelor in sectiunea C din Cererea de finantare; 
- declaratia pe proprie raspundere a solicitantului ca „proiectul propus 
asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta 
finantare din programe de finantare nerambursabila”; 
 
Daca proiectul actual, prin care se solicita finantare FEADR, nu face 
obiectul altei finantari nerambursabile, atunci expertul bifeaza casuta 
NU si cererea de finantare va fi declarata eligibila. 
 
Daca proiectul actual, prin care se solicita finantare FEADR, mai face 
obiectul altei finantari nerambursabile, atunci se vor realiza 
urmatoarele verificari: 
 
In cazul in care solicitantul a mai beneficiat  de finantare 
nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, expertul verifica in 
documentul “Raport asupra utilizarii programelor de finantare 
nerambursabila”: 
- daca amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau 
partial) cu cele ale proiectelor anterioare  
- daca cheltuielile rambursate se regasesc in lista cheltuielilor eligibile 
pentru care solicita finantare  
 
Daca se confirma ca amplasamentul proiectului actual se suprapune 
total cu cele ale proiectelor anterioare si cheltuielile rambursate se 
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regasesc in lista cheltuielilor eligibile, expertul bifeaza casuta DA si 
cererea de finantare este neeligibila. 
 
Daca se confirma ca amplasamentul proiectului actual se suprapune 
partial cu cele ale proiectelor anterioare, expertul bifeaza casuta DA si 
va solicita: 
- modificarea corespunzatoare a bugetului proiectului, devizul general 
si devizele pe obiect si diminuarea valorii totale eligibile a proiectului 
propus. Valoarea corespunzatoare acestor cheltuieli se vor trece in 
coloana cheltuielilor neeligibile.  
-expertiza tehnica de specialitate asupra obiectivului de investitie 
existent si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor din care sa reiasa 
detalierea cantitatilor de lucrari/ materiale utilizate fata de totalul 
necesar, semnata si stampilata de un expert tehnic. 
 
Daca in documentul “Raport asupra utilizarii programelor de finantare 
nerambursabila” solicitantul nu a prezentat amplasamentul investitiei, 
obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul 
proiectului, perioada derularii proiectului, expertul va solicita 
completarea raportului cu datele necesare analizei. 
 
In cazul in care se constata ca solicitantul a mai beneficiat de alt 
program de finantare nerambursabila pentru alt tip de investitie dar 
nu a consemnat acest lucru in Cererea de finantare, expertul va solicita 
modificarea corespunzatoare a sectiunii C din Cererea de finantare si 
se continua evaluarea.  In acest caz nu este necesara prezentarea 
documentului “Raport asupra utilizarii programelor de finantare 
nerambursabila”. 
 
Expertul precizeaza concluzia asupra verificarii la rubrica Observatii.  
 
 
 
 

 
2. Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului 

 
EG1 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili 

 
DOCUMENTE   PREZENTATE 
 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 
- Fisa masurii din SDL 
- Actele juridice de infiintare si 
functionare specifice fiecarei 
categorii de solicitanti, certificat de 

 
Beneficiari eligibili, in conformitate cu fisa masurii din SDL: 
 
Beneficiari directi: 
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inregistrare fiscala, declaratia pe 
proprie raspundere a solicitantului 
privind datoriile fiscale restante din 
cererea de finantare. 
- Documentele care atesta infiintarea 
si functionarea ONG (actul de 
infiintare si statutul,  incheiere 
privind inscrierea in registrul 
asociatiilor si fundatiilor, ramasa 
definitiva/Certificat de inregistrare in 
registrul asociatiilor si fundatiilor, 
actele doveditoare ale sediului). 
Punctul/punctele de lucru, dupa caz 
ale solicitantului, trebuie sa fie 
situate in teritoriul GAL, investitia 
realizandu-se in teritoriul GAL. 
- Dovada existentei in teritoriul GAL 
a sediului/filialei/sucursalei/punct 
de lucru; 
- Declaratia pe propria raspundere a 
beneficiarului (model propriu GAL). 
 
In cadrul acestei sectiuni se verifica, 
de asemenea: 
Pentru administratii publice locale 
- Inventarul bunurilor ce apartin 
domeniului public al 
comunei/orasului pana in 20.000 
locuitori, intocmit conform legislatiei 
in vigoare privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, 
atestat prin Hotarare a Guvernului si 
publicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei (copie dupa Monitorul 
Oficial) si in situatia in care, in 
Inventarul bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public, investitiile care fac 
obiectul proiectului, nu sunt incluse 
in domeniul public sau sunt incluse 
intr‐o pozitie globala, solicitantul 
trebuie sa prezinte: 
 si 
- Hotararea Consiliului Local privind 
aprobarea modificarilor si/sau 
completarilor la inventar in sensul 
includerii in domeniul public sau 

- Autoritati publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 
locuitori; 
- Forme asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si 
fundatii); 
 
ATENTIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau 
inlocuitorul de drept al acestuia. 
ATENTIE! Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile 
Locale in numele comunelor. 
 
Beneficiari indirecti: 
- Comunitatea locala de pe teritoriul GAL CETATEA TAMASIDAVA; 
 
Se verifica daca informatiile mentionate in paragraful A2. B1.1 si B1.2 
al Cererii de finantare corespund cu cele mentionate in documentele 
de infiintare: numele solicitantului, statutul si codul fiscal.   
             
Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la punctul A6.3, 
B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu informatiile din documentele 
de infiintare prezentate: 
-Pentru ONG: Expertul verifica daca in cadrul documentelor de 
infiintare prezentate sunt mentionate urmatoarele: denumirea 
asociatiei/ONG,  asociatii,  sediul, durata, scopul infiintarii si membrii 
Consiliului Director.  
- Pentru celelalte categorii de solicitanti: Expertul verifica daca 
informatiile din documentele de infiintare prezentate corespund cu 
cele completate in cadrul cererii de finantare. 
 
Pentru ONG  
Expertul va verifica daca  documentele care atesta infiintarea si 
functionarea ONG (actul de infiintare si statutul,  Incheiere privind 
inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor, ramasa definitiva/ 
Certificat de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor, actele 
doveditoare ale sediului) dovedesc  ca sediul social sau filiala/sucursala 
asociatiei se afla pe teritoriul GAL. Se verifica daca a fost desemnat un 
reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, in vederea realizarii 
proiectului propus si daca acesta  corespunde informatiilor din B1.3. Se 
verifica  Declaratia F a cererii de finantare - declaratie pe proprie 
raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante si faptul ca 
solicitantul nu se regaseste in una din Categoriile de solicitanti/ 
beneficiari ai masurilor /sub-masurilor de investitii derulate prin PNDR 
2014- 2020, restrictionate de la finantare. 
 
Expertul verifica daca terenul pe care se amplaseaza proiectul este 
inregistrat in domeniul public. In situatia in care in inventarul publicat 
in Monitorul Oficial al Romaniei drumurile sau terenurile care fac 
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detalierii pozitiei globale existente 
sau clasificarii in drumuri publice a 
unor drumuri neclasificate sau 
schimbarii categoriei de drum public 
(din categoria functionala a 
drumurilor de interes judetean in 
categoria functionala a drumurilor de 
interes local), cu respectarea 
prevederilor art. 115 alin (7) din 
Legea nr. 215/ 2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare,   in privinta supunerii 
acesteia controlului de legalitate al 
prefectului, in conditiile legii (este 
suficienta prezentarea adresei de 
inaintare catre Institutia Prefectului, 
pentru controlul de legalitate, in 
conditiile legii). 
si/sau 
avizul administratorului terenului 
apartinand domeniului public, altul 
decat cel administrat de 
Comuna/oras pana in 20.000 
locuitori (daca este cazul) 
Pentru ONG 
- Documente doveditoare ale 
dreptului de proprietate/ dreptul de 
uz, uzufruct, superficie, servitute 
/contract de concesiune/delegare a 
administrarii bunului imobil, valabil 
pentru o perioada de cel putin 10 ani 
de la data depunerii Cererii de 
Finantare. 
 
 

obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public, sunt incluse 
intr-o pozitie globala sau nu sunt clasificate, expertul verifica legalitatea 
modificarilor/completarilor efectuate si daca prin acestea se dovedeste 
ca terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului apartin 
domeniului public. 
 
In cazul proiectelor privind infrastructura educationala, expertul 
verifica daca terenul pe care se amplaseaza proiectul este inregistrat in 
domeniul public si este in afara incintei scolilor din mediul rural. Daca 
in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei, 
publicat in Monitorul oficial al Romaniei, terenurile care fac obiectul 
proiectului nu sunt incluse in domeniul public, sau sunt incluse intr-o 
pozitie globala, expertul va tine cont de Hotararea Consiliului Local 
privind aprobarea modificarilor si/sau completarilor la inventar in 
sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale 
existente. Nu este necesara prezentarea extrasului de carte funciara 
privind intabularea terenului in faza de evaluare/selectare, acesta fiind 
obligatoriu de prezentat la ultima cerere de plata.   
 
In cazul solicitantilor publici care realizeaza investitii de infrastructura 
si pe alte terenuri publice ce nu apartin solicitantului, ci altei unitati 
administrativ teritoriale, se verifica in plus, daca acesta si-a dat acordul 
pentru realizarea investitiei.  
 
Pentru ONG expertul verifica  actul de proprietate iar in cazul 
Contractului de concesiune/delegare a administrarii bunului imobil 
perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani). 
 
Pentru ONG-uri, se verifica daca actul de proprietate sau contractul de 
concesiune asupra cladirii/terenului care face/fac obiectul cererii de 
finantare, certifica dreptul de proprietate/folosinta asupra acestora 
(minim10 ani). 
 
In cazul contractelor de concesiune se verifica adresa emisa de 
concendent din care sa reiasa situatia privind respectarea clauzelor 
contractuale, realizarea investitiilor prevazute in contract si alte clauze. 
In cazul in care solicitantul nu si-a respectat obligatiile contractuale sau 
nu detine drept de folosinta asupra imobilului concesionat inclusiv pe 
perioada de monitorizare, criteriul nu este indeplinit. De asemenea 
expertul verifica daca investitia se realizeza la nivel de comuna, 
respectiv in satele componente sau la nivelul orasului pana in 20.000 
locuitori. 

In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 
1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial 
conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor 
PNDR 2014‐ 2020. Se va verifica declaratia pe propria raspundere 
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(model propriu GAL). In cazul constatarii unor astfel de situatii, in orice 
etapa de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil si se 
procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s‐au efectuat plati.  

Pentru toate proiectele depuse in cadrul prezentei masuri se vor 
respecta prevederile aplicabile LEADER (in functie de tipul de proiect) 
din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR, 
inclusiv prevederile Schemei de ajutor de minimis ‐ ”Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” 
(daca se aplica). Se va verifica declaratia pe propria raspundere (model 
propriu GAL). 
 

 
Daca in urma verificarii documentelor reiese ca solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili, 
expertul bifeaza casuta DA iar Cererea de Finantare va fi declarata eligibila. 
 
In cazul in care solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili, expertul bifeaza casuta NU, 
motiveaza pozitia lui in liniile prevazute in acest scop la rubrica Observatii iar Cererea de Finantare va fi 
declarata neeligibila.  
 
Daca in urma verificarii documentelor reise ca solicitantul nu are sediu/filiala/sucursala/punct de lucru pe 
teritoriul GAL, expertul va bifa in casuta NU iar Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila. 
 
EG2 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada de minimum 5 
ani de la data ultimei plati 

 
DOCUMENTE   PREZENTATE 
 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 
Hotararea Consiliului  
Local/Hotararea Adunarii Generale a 
ONG  
 
Se va verifica sectiunea cu privire la 
angajamentul de a suporta 
cheltuielile de mentenanta a 
investitiei pe o perioada de 
minimum 5 ani de la data efectuarii 
ultimei plati. 
 

 
Expertul verifica in Hotararea Consiliului  Local/Hotararea Adunarii 
Generale a ONG/document echivalent specific fiecarei categorii de 
solicitant pentru implementarea proiectului, angajamentul de a 
suporta cheltuielile de intretinere/mentenanta a investitiei pe o 
perioada de minimum 5 ani de la data la care investitia a fost data in 
exploatare. 
 
 

Daca verificarea documentelor confirma faptul ca proiectul are Hotararea Consiliului  Local/Hotararea 
Adunarii Generale a ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la punctele obligatorii mentionate mai 
sus, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare.  
 
In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din Fisa 
de verificare a eligibilitatii (formular propriu GAL), criteriul de eligibilitate nefiind indeplinit. 
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EG3 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata 
 

 
DOCUMENTE   PREZENTATE 
 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declaratia pe propria raspundere 
(sectiunea F din cadrul cererii de 
finantare), alte documente specifice, 
dupa caz, fiecarei categorii de 
solicitanti; 

Expertul verifica in declaratia pe proprie raspundere (sectiunea F din 
cadrul cererii de finantare) daca solicitantul este in insolventa sau in 
incapacitate de plata. 

 
Daca verificarea documentelor confirma faptul solicitantul nu se gaseste in insolventa sau in incapacitate de 
plata, expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare.  
 
In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din Fisa 
de verificare a eligibilitatii (formular propriu GAL), criteriul de eligibilitate nefiind indeplinit. 

 
EG4 Investitia se incadreaza in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin  masura din cadrul SDL 
reprezentand investitii in infrastructura sau servicii locale de baza destinate populatiei rurale? 

 

 
DOCUMENTE   PREZENTATE 
 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate / 
Documentatia de Avizare pentru 
Lucrari- de Interventii intocmite 
conform legislatiei in vigoare (HG 
907/2016 sau in conformitate cu HG 
28/2008, pentru solicitantii care se 
incadreaza la art. 15 din HG 
907/2016) 
Memoriu justificativ 
 
Fisa masurii din SDL  
Certificatul de Urbanism 
 
Pentru proiectele demarate din alte 
fonduri si nefinalizate, in 
completarea documentelor 
mentionate anterior: 
- Raport de expertiza tehnico- 
economica din care sa reiasa stadiul 
investitiei, indicand 
componentele/actiunile din proiect 

ACTIUNI SI CHELTUIELI ELIGIBILE CONFORM SDL 
1. Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale 
de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si 
culturale, si a infrastructurii aferente, ca de exemplu: 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de agrement: 
terenuri de sport, baze sportive, parcuri, spatii verzi (inclusiv investitii 
in alei pietonale, banci, cosuri de gunoi) etc; 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale culturale: 
investitii in camine culturale, sali de festivitati, achizitie costume 
populare, achizitie instrumente muzicale etc; 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale prin amenajarea 
unor piete, targuri cu produse locale etc; 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza prin 
achizitia de utilaje si echipamente (buldoexcavator, basculanta, 
autogreder, masina de pompieri etc); 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciului de siguranta a 
populatiei: retele de iluminat public (inclusiv retele stradale de iluminat 
public cu LED-uri), achizitia si instalarea sistemelor de supraveghere 
etc; 
o alte investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale 
de baza destinate populatiei. 
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deja realizate, componentele/ 
actiunile  pentru care nu mai exista 
finantare din alte surse, precum si 
devizele refacute cu valorile ramase 
de finantat. 
 

 
Activitatile eligibile nu se limiteaza doar la exemplele prezentate 
anterior. Orice investitie in crearea, imbunatatirea sau extinderea unui 
serviciu local de baza destinat populatiei rurale este eligibila, daca 
respectiva investitie respecta conditiile reglementate de prezentul ghid 
al solicitantului. 
 
2. Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de 
infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din 
surse regenerabile si al economisirii energiei, ca de exemplu: 
o crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii rutiere – de ex. 
portiuni de drumuri complementare cu artere principale; 
o crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii educationale – de 
ex. gradinite; 
o crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la 
scara mica, asa cum sunt acestea definite in PNDR 2014-2020, in 
sectiunea „Definirea infrastructurii la scara mica, inclusiv infrastructura 
turistica la scara mica mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) 
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”; 
 
Activitatile eligibile nu se limiteaza doar la exemplele prezentate 
anterior. Orice investitie in crearea, imbunatatirea si extinderea 
infrastructurii la scara mica (cu exceptia infrastructurii sociale) este 
eligibila, daca acea investitie respecta conditiile reglementate de 
prezentul ghid al solicitantului. 
 
In conformitate cu prevederile PNDR, infrastructura la scara mica: se 
defineste ca o investitie realizata in infrastructura locala din spatiul 
rural, clasificata in functie de domeniu si aplicabilitate, dupa cum 
urmeaza: 
- infrastructura rutiera: drumuri de interes local (drumuri comunale, 
drumuri vicinale, strazi din interiorul localitatilor) din spatiul rural, 
definite conform legislatiei nationale in vigoare; 
- infrastructura de apa/apa uzata: retea publica de apa/apa uzata din 
localitatile rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 - 10 000 
locuitori echivalenti (l.e.); 
- infrastructura educationala/sociala: infrastructura cu impact direct 
asupra populatiei din mediul rural pe diverse segmente educationale 
(prescolar-gradinite, invatamantul secundar superior filiera 
tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si scoli 
profesionale in domeniul agricol) si sociale (anteprescolar-crese, 
infrastructura de tip after-school). 
 
ATENTIE! Infrastructura sociala (parte componenta a infrastructurii la 
scara mica) nu este eligibila in cadrul prezentei masuri. Prezenta 
masura nu are ca obiectiv realizarea de investitii infrastructura sociala, 
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operatiunile de acest tip fiind finantare in cadrul masurii M6/6B 
(masura dedicata investitiilor in infrastructura sociala). 
 
3. Investitii de uz public in infrastructura de agrement, in informarea 
turistilor si in infrastructura turistica la scara mica (asa cum este aceasta 
definita in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea infrastructurii la 
scara mica, inclusiv infrastructura turistica la scara mica mentionata la 
articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013”). 
 
Precizare: Prin intermediul prezentei fise, se verifica doar categoriile 
de actiuni si cheltuieli eligibile prezentate, in ghidul solicitantului, la 
Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.2 
DIN NATIONAL. 
 
Expertul verifica in baza informatiilor din fisa masurii din SDL, Cererea 
de Finantare si SF/DALI daca investitia se incadreaza in cel putin unul 
din  tipurile de sprijin  prevazute prin masura. 
 
In cazul institutiilor de invatamant secundar superior, filiera 
tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului, expertul 
verifica daca investitia se realizeaza intr-o unitate de invatamant care 
se regaseste in Anexa 3a sau 3b din Hotararea nr. 866/2008 pentru 
modificarea Hotararii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea 
nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura 
pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de 
scolarizare iar pentru scolile profesionale in domeniul agricol in Anexa 
1a sau 1b din aceiasi Hotarare, prin verificarea informatiilor din 
acreditarea unitatii de invatamant,prezentata in SF/DALI.   
 
In cadrul unui proiect ce vizeaza extinderea infrastructurii educationale 
sunt eligibile constructiile realizate in scop didactic (ex: 
laboratoare/ateliere/sere, etc). Nu este eligibila constructia salilor de 
sport/cantinelor/caminelor, actiunile eligibile pentru acestea fiind cele 
de modernizare. De asemenea, va fi considerata  dotare si achizitia de 
masini si utilaje agricole, care prin SF/DALI demonstreaza ca vor fi 
utilizate exclusiv in scop didactic.   
 
Se verifica daca Certificatul de Urbanism este eliberat pentru investitia 
propusa prin proiect, daca este valabil la data depunerii Cererii de 
finantare.  
 
In cazul proiectelor depuse de comune care prevad investitii in 
infiintarea/modernizarea uneia sau mai multor gradinite, in unul sau 
mai multe sate care apartin de aceiasi comuna (UAT), acestea pot fi 
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descrise in cadrul unui singur proiect de investitii sau in cadrul unui 
proiect pentru fiecare obiectiv de investitie.  
 
In cazul proiectelelor demarate din alte fonduri si nefinalizate, expertul 
verifica, in completarea documentelor solicitate la punctul 1 si  
Raportul de expertiza tehnico- economica din care sa reiasa stadiul 
investitiei, indicand componentele/actiunile din proiect deja realizate, 
componentele/ actiunile  pentru care nu mai exista finantare din alte 
surse, precum si devizele refacute cu valorile ramase de finantat. 

In cazul proiectului de investitii in infrastructura rutiera de interes local 
solicitantul trebuie sa prevada structuri rutiere cu imbracaminti din 
mixturi asfaltice si/sau betoane de ciment. In cazul proiectelor de 
investitii in infrastructura rutiera de interes local care prevad structuri 
rutiere cu imbracaminti de tip pietruire macadam, precum si 
imbracaminti provizorii (macadam semipenetrat cu bitum, macadam 
penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, macadam protejat 
cu tratamente bituminoase), acestea vor fi declarate neeligibile. 
 

 
IMPORTANT Solicitantii pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de 
Interventii/Proiect Tehnic, intocmit/a in conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru obiectivele/proiectele 
de investitii prevazute la art. 15 din HG 907/2016. Sunt prezentate in continuare prevederile art. 15 din cadrul 
HG 907/2016. 
„ Art. 15. (1) Prezenta hotarare nu se aplica obiectivelor/proiectelor de investitii: 
a) ale caror lucrari sunt in curs de executie la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari; 
b) pentru ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de  interventii au 
fost initiate procedurile de achizitie publica pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin transmiterea 
spre publicare a anuntului de participare/emiterea invitatiei de participare, respectiv ale caror proiecte 
tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost receptionate de 
investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare; 
c) pentru care a fost aprobata finantarea. 
d) ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii necesita 
actualizare, in conformitate cu actele normative in vigoare, daca au fost elaborate si receptionate de 
investitor/beneficiar pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ori sunt depuse spre 
reaprobare/reavizare. 
(2) Cazurilor prevazute la alin. (1) li se aplica legislatia referitoare la elaborarea documentatiei tehnicoeconomice 
aferente investitiilor publice, precum si la elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii, in vigoare la data la care au intervenit situatiile respective.” 

 
Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia se incadreza in cel putin unul din tipurile de sprijin 
prevazute prin masura, se va bifa caseta “da” pentru verificare.  
 
In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia in rubrica „Observatii”, criteriul de 
eligibilitate nefiind indeplinit. 
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EG5 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / regionala / judeteana / 
locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii 

 
DOCUMENTE   PREZENTATE 
 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

- Extrasul din strategie care confirma 
ca investitia este in corelare cu orice 
strategie  de dezvoltare nationala / 
regionala/judeteana/locala, 
corespunzatoare domeniului de 
investitii   
- Copia hotararii de aprobare a 
strategiei 
 

Expertul verifica daca din documentele prezentate rezulta ca investitia 
este in corelare cu orice strategie  de dezvoltare nationala / regional /  
judeteana / locala, corespunzatoare domeniului de investitii precum si 
aprobarea acesteia. 

 

Daca in urma verificarii documentelor reiese faptul ca investitia se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare 
nationala /regionala/judeteana/locala expertul bifeaza casuta DA. 
Daca in urma verificarii documentelor reiese faptul ca investitia nu se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare 
nationala/regionala/judeteana/locala, expertul bifeaza casuta NU, motiveaza pozitia lui in liniile prevazute in 
acest scop la rubrica Observatii iar Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila. 

 
EG6 Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General in vigoare 

 
DOCUMENTE   PREZENTATE 
 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Certificatul de Urbanism  Expertul verifica in baza informatiilor din Certificatului de Urbanism, 
valabil la data depunerii Cererii de finantare, daca investitia respecta 
Planul Urbanistic General . 
 
Expertul verifica daca: 
-investitia  respecta toate specificatiile din Certificatul de Urbanism  
eliberat in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza 
PUG: 
sau 
-in situatia in care investitia propusa prin proiect nu se regaseste in 
PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul 
reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUZ. 

 
Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia respecta Planul Urbanistic General, expertul bifeaza 
casuta din coloana DA din fisa de verificare.  In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza 
pozitia lui in rubrica „Observatii” din Fisa de verificare a eligibilitatii (formular propriu GAL), proiectul fiind 
neeligibil. 
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EG7 Investitia trebuie sa demonstreze  necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia 

 
DOCUMENTE   PREZENTATE 
 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate / Documentatia de 
Avizare pentru Lucrari de 
Interventii/Memoriu justificativ 
 
Hotararea Consiliului  
Local/Hotararea Adunarii Generale a 
ONG   
 

Expertul verifica in baza informatiilor din Studiile de Fezabilitate / 
Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventii/Memoriu 
justificativ si Hotararea Consiliului  Local/Hotararea Adunarii Generale 
a ONG: necesitatea, oportunitatea si potentialul  economic al 
investitiei; 
 
In cazul in care se constata ca acelasi beneficiar depune mai multe 
proiecte pentru acelasi tip de investitie care vizeaza infrastructura 
educationala, expertul solicita clarificari suplimentare care sa 
demonstreze necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei. 

 
Daca verificarea documentelor confirma necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei, 
expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare.  
 
In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din Fisa 
de verificare a eligibilitatii (formular propriu GAL), proiectul fiind neeligibil. 
 
EG8. Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna cu 
reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista 

DOCUMENTE PREZENTATE   PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

1.  Studiul de Fezabilitate / Documentatia de 
Avizare pentru Lucrari de Interventii   
 
 
 
 
2.  
A. a) Studiul de Fezabilitate / Documentatia de 
Avizare pentru Lucrari de Interventii 
si 
b) Autorizatia de functionare pentru 
infrastructura de apa uzata (corespunzatoare 
pentru cel putin lungimea tronsonului de apa 
propus a se realiza prin proiect) 
 
 
 
 
 

1. Expertul verifica in baza informatiilor din Studiul de 
Fezabilitate / Documentatia de Avizare pentru Lucrari de 
Interventii daca investitia in sistemul de alimentare cu apa se 
realizeza impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu 
exista.  

 
2.   
A. In cazul proiectelor care vizeaza infiintarea infrastructurii de 
apa 
 
  Expertul verifica:  
a) existenta Autorizatiei de functionare pentru 

infrastructura de apa uzata (corespunzatoare pentru cel 
putin lungimea tronsonului de apa propus a se realiza prin 
proiect) 
sau 

b) In situatia in care tronsonul de apa uzata existent nu 
acopera intregul tronson de apa propus a se realiza prin 
proiect, se va verifica: 
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B.  
a) Studiul de Fezabilitate/Documentatia de 
Avizare pentru Lucrari de Interventii 
si 
b) Autorizatia de functionare pentru 
infrastructura de apa uzata (corespunzatoare 
pentru cel putin lungimea tronsonului de apa 
propus a se realiza prin proiect 
si 
c) Autorizatia de functionare a infrastructurii 
existente de apa (pentru infrastructura de apa, 
de care se va lega tronsonul propus a se realiza 
prin proiect) 
 
 
 
 
 

– daca toti consumatorii deserviti de reteaua de alimentare 
cu apa sunt sau pot fi racordati la reteau de colectare ape 
uzate, caz in care criteriul de eligibilitate este indeplinit. 

 
- daca in cadrul proiectului depus pentru finantare este 
tratata si extinderea infrastructurii de apa uzata in vederea 
acoperirii diferentei tronsonului de apa neacoperit de 
infrastructura de apa uzata existenta. 
 

In situatia in care pentru infrastructura de apa uzata existenta, 
autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, 
mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind 
epurarea apelor uzate sau care se afla in perioada de 
monitorizare, in vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de 
functionare, se va verifica daca proiectul depus pentru 
finantare trateaza si modernizarea infrastructura de apa uzata 
ce vizeaza realizarea lucrarilor necesare indeplinirii conditiilor 
impuse de catre autoritatile competente in programele de 
masuri in vederea respectarii normelor de calitate stabilite de 
legislatia in vigoare privind calitatea apei epurate (constand in 
extinderea capacitatilor statiei de epurare, inclusiv realizarea 
racordurilor la reteaua de colectare ape uzate, etc), inclusiv 
extinderea infrastructurii de apa uzata in vederea acoperirii 
diferentei tronsonului de apa neacoperit de infrastructura de 
apa uzata existenta, daca este cazul. 
La finalul investitiei este obligatoriu sa rezulte un sistem de apa 
si apa uzata de aceiasi lungime,  functional si autorizat. 
 
B. In cazul extinderii/modernizarii unui tronson a infrastructurii 
de apa: 
 
Expertul verifica:  
a) existenta: 
-Autorizatiei de functionare pentru infrastructura de apa uzata 
(corespunzatoare pentru cel putin lungimea tronsonului de apa 
propus a se realiza prin proiect; 
si a 
- Autorizatiei de functionare a infrastructurii existente de apa 
(pentru infrastructura de apa, de care se va lega tronsonul 
propus a se realiza prin proiect) 
b) 
In situatia in care lungimea tronsonului de apa uzata nu 
acopera intregul tronson de apa propus a se realiza prin 
proiect, se va verifica daca, in cadrul proiectului depus pentru 
finantare este tratata si  extinderea infrastructurii de apa uzata 
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C.  
a) Studiul de Fezabilitate / Documentatia de 
Avizare pentru Lucrari de Interventii 

in vederea acoperirii diferentei tronsonului de apa neacoperit 
de infrastructura de apa uzata existenta. 
 
In situatia in care pentru infrastructura de apa uzata existenta, 
autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, 
mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind 
epurarea apelor uzate sau care se afla in perioada de 
monitorizare, in vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de 
functionare, se va verifica daca, in cadrul proiectului depus 
pentru finantare  este tratata si modernizarea infrastructurii  
de apa uzata ce vizeaza realizarea lucrarilor necesare 
indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente 
in programele de masuri in vederea respectarii normelor de 
calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei 
epurate (constand in extinderea capacitatilor statiei de 
epurare, inclusiv realizarea racordurilor la reteaua de colectare 
ape uzate, etc), inclusiv extinderea infrastructurii de apa uzata 
in vederea acoperirii diferentei tronsonului de apa neacoperit 
de infrastructura de apa uzata existenta, daca este cazul. 
 
In situatia in care pentru infrastructura de apa existenta, 
autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, 
sanatate publica, mediu, au stabilit programe de masuri in 
vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia 
in vigoare sau care se afla in perioada de monitorizare, in 
vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de functionare, 
proiectul trebuie sa prevada realizarea lucrarilor necesare 
indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente 
in programele de masuri in vederea respectarii normelor de 
calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei 
destinata consumului uman (constand in extinderea 
capacitatilor pentru sursele de apa, statiile de tratare apa 
bruta, etc). In acest caz, prevederile mentionate anterior 
referitoare la infrastructura de apa uzata raman obligatorii a 
fi indeplinite. 
 
La finalul investitiei este obligatoriu sa rezulte un sistem de apa 
si apa uzata de aceiasi lungime, functional si autorizat. 
 
 
 
 
C. In cazul extinderii sau modernizarii infrastructurii de apa si 
apa uzata 
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si 
b) Autorizatia de functionare a infrastructurii 
existente de apa uzata (pentru infrastructura 
de apa uzata de care se va lega tronsonul 
propus a  se realiza prin proiect); 
si 
c) Autorizatia de functionare (AF) a 
infrastructurii existente de apa (pentru 
infrastructura de apa de care se va lega 
tronsonul propus a se realiza prin proiect). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expertul verifica: 
a) existenta: 
- Autorizatiei de functionare a infrastructurii existente de apa 

uzata (pentru infrastructura de apa uzata de care se va lega 
tronsonul propus a  se realiza prin proiect); 
si a 

- Autorizatiei de functionare (AF) a infrastructurii existente de 
apa (pentru infrastructura de apa de care se va lega tronsonul 
propus a se realiza prin proiect). 

b) In situatia in care infrastructura de apa/apa uzata existenta 
a fost pusa in functiune si se afla in perioada de monitorizare in 
vederea emiterii autorizatiilor de functionare de catre organele 
competente in domeniul gospodaririi apelor, mediului si 
sanatatii publice, expertul verifica: 
• Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 
• Documentele care atesta ca beneficiarul a solicitat 
organelor competente in domeniu emiterea autorizatiilor de 
functionare; 
 
 
In situatia in care pentru infrastructura de apa uzata existenta, 
autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, 
mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind 
epurarea apelor uzate sau care se afla in perioada de 
monitorizare, in vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de 
functionare, proiectul va viza inclusiv realizarea lucrarilor 
necesare indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile 
competente in programele de masuri in vederea respectarii 
normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind 
calitatea apei epurate (constand in extinderea capacitatilor 
statiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor la reteaua de 
colectare ape uzate, etc). 
 
In situatia in care pentru infrastructura de apa existenta, 
autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, 
sanatate publica, mediu, au stabilit programe de masuri in 
vederea indeplinirii normelor de calitate stabilite de legislatia 
in vigoare sau care se afla in perioada de monitorizare, in 
vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de functionare, 
proiectul trebuie sa prevada realizarea lucrarilor necesare 
indeplinirii conditiilor impuse de catre autoritatile competente 
in programele de masuri in vederea respectarii normelor de 
calitate stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea apei 
destinata consumului uman (constand in extinderea 
capacitatilor pentru sursele de apa, statiile de tratare apa 
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D.  
a) Studiul de Fezabilitate / Documentatia de 
Avizare pentru Lucrari de Interventii 
si 
b) Autorizatia de functionare (AF) a 
infrastructurii existente de apa uzata (pentru 
infrastructura de apa uzata de care se va lega 
tronsonul propus a se realiza prin proiect). 
 
 
 

 
sau 
 
Programul de masuri dispus de autoritatile 
competente in domeniul gospodaririi apelor, 
sanatate publica, mediu in vederea indeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislatia in 
vigoare privind calitatea apei/apei epurate in 
cazul in care autorizatia de exploatare este 
suspendata 
 
sau  
 
Procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor  
insotit de  

• Documentele care atesta ca beneficiarul a 
solicitat organelor competente in domeniu 
emiterea autorizatiilor de functionare. 
 

bruta, etc). In acest caz, prevederile mentionate anterior 
referitoare la infrastructura de apa uzata raman obligatorii a 
fi indeplinite. 
La finalul investitiei este obligatoriu sa rezulte un sistem de apa 
si apa uzata de aceiasi lungime, functional si autorizat. 
 
D. In cazul extinderii/modernizarii infrastructurii de apa uzata 
 
Expertul verifica: 
Autorizatia de functionare (AF) a infrastructurii existente de 
apa uzata (pentru infrastructura de apa uzata de care se va lega 
tronsonul propus a se realiza prin proiect. 
 
In situatia in care pentru infrastructura de apa uzata existenta, 
autoritatile competente in domeniul gospodaririi apelor, 
mediu, au stabilit programe de masuri in vederea indeplinirii 
normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare privind 
epurarea apelor uzate sau care se afla in perioada de 
monitorizare, in vederea emiterii/prelungirii autorizatiei de 
functionare, proiectul trebuie sa vizeze inclusiv realizarea 
lucrarilor necesare indeplinirii conditiilor impuse de catre 
autoritatile competente in programele de masuri in vederea 
respectarii normelor de calitate stabilite de legislatia in vigoare 
privind calitatea apei epurate (constand in extinderea 
capacitatilor statiei de epurare, inclusiv realizarea racordurilor 
la reteaua de colectare ape uzate, etc). 

Expertul poate folosi aplicatii software cu ajutorul carora poate verifica parti ale proiectului din satelit. 
Daca verificarea documentelor confirma faptul ca investitia in sistemul de alimentare cu apa se realizeza 
impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista sau daca se respecta particularitatile acesteia, 
expertul bifeaza casuta din coloana DA din fisa de verificare.   
In caz contrar, expertul bifeaza casuta din coloana NU si motiveaza pozitia lui in rubrica „Observatii” din fisa 
de evaluare generala a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 
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3. Verificarea bugetului indicativ 

 

Verificarea consta in asigurarea ca toate costurile de investitii propuse pentru finantare sunt eligibile si 
calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole si subcapitole. 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 
- Studiul de Fezabilitate /Documentatia 
de Avizare pentru Lucrari de Interventii, 
intocmite conform legislatiei in vigoare  
privind aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si 
a structurii si metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de 
investitii si lucrari de interventii 
- Memoriu justificativ 
 
Pentru proiectele demarate din alte 
fonduri si nefinalizate, in completarea 
documentelor solicitate anterior: 
- Raport de expertiza tehnico- 
economica din care sa reiasa stadiul 
investitiei, indicand 
componentele/actiunile din proiect 
deja realizate, componentele/ actiunile  
pentru care nu mai exista finantare din 
alte surse, precum si devizele refacute 
cu valorile ramase de finantat. 
  

 
Se verifica Bugetul indicativ din cererea de finantare prin corelarea 
informatiilor mentionate de solicitant in liniile bugetare cu 
prevederile din fisa tehnica a sub-masurii. 
 
Se va verifica daca tipurile de cheltuieli si sumele inscrise sunt corecte 
si corespund devizului general al investitiei.  
 
Bugetul indicativ se verifica astfel: 

- valoarea eligibila pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea 
eligibila din devize; 
- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea din devizul 
general, fara TVA; 
- in matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza 
„Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regaseste in 
devizul general; 
- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din 
devizul general. 

 
Cheile de verificare sunt urmatoarele: 

- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <  10% din (cheltuieli 
eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3  + Cap.2 +Cap.4 ); 
- cheltuieli diverse si neprevazute (Pct.5.3)  trebuie sa fie trecute in 
rubrica neeligibil 
 - actualizarea nu poate depasi 5% din totalul  cheltuielilor  eligibile 

 
Se verifica corectitudinea calculului.  
Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele 
prezentate in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ. 
 
In cazul proiectelelor demarate din alte fonduri si nefinalizate, 
expertul verifica, in completarea documentelor solicitate anterior si  
Raportul de expertiza tehnico- economica din care sa reiasa stadiul 
investitiei, indicand componentele/actiunile din proiect deja 
realizate, componentele/ actiunile  pentru care nu nu mai exista 
finantare din alte surse, precum si devizele refacute cu valorile 
ramase de finantat. 
 



 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de 
Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

Se completeaza matricea de verificare a Bugetului indicativ in format electronic, se printeaza si se ataseaza la  
Fisa de verificare a eligibilitatii (formular propriu GAL). 
 
Solicitantii pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/Proiect 
Tehnic, intocmit/a in conformitate cu prevederile HG 28/2008, daca se incadreaza in prevederile art. 15 din 
HG 907/2016. 
 
BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar- Capitolul 3, Anexa A2 DEVIZ PE OBIECT, Anexa A3 Deviz 
capitolul 2 si Deviz capitolul 5, vor fi completate in functie de actul normativ care a stat la baza intocmirii 
SF/DALI, prin folosirea butonului  “Continutul cadru al documentatiei tehnico economice  HG 28/2008 sau HG 
907/2016”, plasat in pagina 1 a cererii de finantare. 
 
3.1. Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte si sunt in 
conformitate cu devizul general/devizele pe obiect precizate in Studiul de Fezabilitate /Documentatia de 
Avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu justificativ? 
 
Dupa completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de finantare 
corespund cu cele din devizul general si devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifeaza caseta 
corespunzatoare DA.  

 
Observatie: 
Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in categoria cheltuielilor 
eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare. 
 
Prin transmiterea informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa 
bugetul in Fisa de verificare a eligibilitatii (formular propriu GAL) si va bifa DA cu diferente, motivandu-si 
pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. 
 
In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant in urma transmiterii informatiilor suplimentare, 
expertul bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.  
 
Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finantare fata de devizul general si devizele pe obiect, expertul 
efectueaza modificarile in buget si in matricea de verificare a Bugetului indicativ din Fisa de verificare a 
eligibilitatii (formular propriu GAL) (in baza informatiilor suplimentare trimise de catre solicitant referitoare 
la diferentele de calcul), si bifeaza caseta corespunzatoare DA cu diferente. In acest caz se vor oferi explicatii 
in rubrica Observatii. 
  
In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant prin formularul E3.4, expertul bifeaza NU si isi 
motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.  
 
Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente. 
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3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru 
Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: 
<http://www.ecb.int/index.html> (se anexeaza pagina continand cursul BCE din data intocmirii  Studiului 
de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/Memoriului justificativ): 

 
Expertul verifica daca data si rata de schimb din cererea de finantare si cea utilizata in devizul general din 
studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/ Memoriul justificativ corespund 
cu cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. 
Expertul va atasa pagina continand cursul BCE din data intocmirii  Studiului de fezabilitate/ Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Interventii/Memoriului justificativ. 
 
Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifeaza caseta corespunzatoare DA. Daca 
aceasta nu corespunde, expertul bifeaza caseta corespunzatoare NU si instiinteaza solicitantul in vederea 
clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformatiilor suplimentare.  
 
3.3. Sunt investitiile eligibile in conformitate cu specificatiile sub-masurii? 
Se verifica daca cheltuielile neeligibile din fisa sub-masurii  sunt incluse in devizele pe obiecte si bugetul 
indicativ. Se verifica lista investitiilor si costurilor neeligibile si cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 226/2015 
privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor  cofinantate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
CHELTUIELI ELIGIBILE 
In cadrul unui proiect, cheltuielile pot fi eligibile si neeligibile. Finantarea va fi acordata doar pentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului stabilita in conformitate cu fisa masurii din SDL 
aprobata de catre AM PNDR, in limita valorii maxime a sprijinului din Anexa II din Reg. (UE) nr. 
1305/2013.Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectelor din cadrul SDL trebuie sa 
fie efectuate pe teritoriul GAL. 
 
Cheltuielie eligibile specifice (conform SDL) 
Cheltuielile eligibile specifice fiecarei masuri vor respecta prevederile fisei masurii din SDL aprobata de catre 
AM PNDR. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investitii eligibile aferente masurii. In 
conformitate cu fisa masurii din SDL aprobata de catre AM PNDR, in cadrul prezentei masuri sunt eligibile 
urmatoarele categorii de actiuni si cheltuieli: 
 
1. Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, 
inclusiv a celor de agrement si culturale, si a infrastructurii aferente, ca de exemplu: 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de agrement: terenuri de sport, baze sportive, parcuri, 

spatii verzi (inclusiv investitii in alei pietonale, banci, cosuri de gunoi) etc; 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale culturale: investitii in camine culturale, sali de 

festivitati, achizitie costume populare, achizitie instrumente muzicale etc; 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale prin amenajarea unor piete, targuri cu produse locale 

etc; 
o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje si echipamente 

(buldoexcavator, basculanta, autogreder, masina de pompieri etc); 
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o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciului de siguranta a populatiei: retele de iluminat public (inclusiv 
retele stradale de iluminat public cu LED-uri), achizitia si instalarea sistemelor de supraveghere etc ; 

o alte investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei. 
 
Activitatile eligibile nu se limiteaza doar la exemplele prezentate anterior. Orice investitie in crearea, 
imbunatatirea sau extinderea unui serviciu local de baza destinat populatiei rurale este eligibila, daca 
respectiva investitie respecta conditiile reglementate de prezentul ghid al solicitantului. 
 
2. Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scara mica, inclusiv 
investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei, ca de exemplu: 
o crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii rutiere – de ex. portiuni de drumuri complementare cu 

artere principale; 
o crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii educationale – de ex. gradinite; 
o crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mica, asa cum sunt acestea definite 

in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea infrastructurii la scara mica, inclusiv infrastructura turistica la 
scara mica mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”; 

 
Activitatile eligibile nu se limiteaza doar la exemplele prezentate anterior. Orice investitie in crearea, 
imbunatatirea si extinderea infrastructurii la scara mica (cu exceptia infrastructurii sociale) este eligibila, daca 
acea investitie respecta conditiile reglementate de prezentul ghid al solicitantului. 
 

In conformitate cu prevederile PNDR, infrastructura la scara mica: se defineste ca o investitie realizata in 
infrastructura locala din spatiul rural, clasificata in functie de domeniu si aplicabilitate, dupa cum urmeaza: 
- infrastructura rutiera: drumuri de interes local (drumuri comunale, drumuri vicinale, strazi din 
interiorul localitatilor) din spatiul rural, definite conform legislatiei nationale in vigoare; 
- infrastructura de apa/apa uzata: retea publica de apa/apa uzata din localitatile rurale care fac parte din 
aglomerari intre 2.000 - 10 000 locuitori echivalenti (l.e.); 
- infrastructura educationala/sociala: infrastructura cu impact direct asupra populatiei din mediul rural pe 
diverse segmente educationale (prescolar-gradinite, invatamantul secundar superior filiera tehnologica cu 
profil resurse naturale si protectia mediului si scoli profesionale in domeniul agricol) si sociale 
(anteprescolar-crese, infrastructura de tip after-school). 

 
ATENTIE! Infrastructura sociala (parte componenta a infrastructurii la scara mica) nu este eligibila in cadrul 
prezentei masuri. Prezenta masura nu are ca obiectiv realizarea de investitii infrastructura sociala, operatiunile 
de acest tip fiind finantare in cadrul masurii M6/6B (masura dedicata investitiilor in infrastructura sociala). 
 
3. Investitii de uz public in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura turistica la 
scara mica (asa cum este aceasta definita in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea infrastructurii la scara 
mica, inclusiv infrastructura turistica la scara mica mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”). 
 
Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza in spatiul rural definit in 
mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o 
populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor 
selectate). 
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Precizare: Prin intermediul prezentei fise, se verifica doar categoriile de actiuni si cheltuieli eligibile 
prezentate, in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.2 
DIN NATIONAL. 
 
Cheltuieli eligibile generale conform R. (UE) nr. 1305/2013 
Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile costurile generale, 
conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013 precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 
onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste 
cheltuieli sunt eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. De asemenea, 
conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de 
software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci. 
 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, 
monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economica si de 
mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si cele privind obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor 
necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.  
 
Cheltuieli eligibile generale – conform prevederilor submasurii 19.2 
In conformitate cu prevederile SM 19.2, cheltuieli eligibile generale vor respecta cerintele din: 

• Cap. 8.1 din PNDR 2014‐2020 – Dispozitii privind eligibilitatea cheltuielilor 

• H.G. nr. 226/2015 ‐ Art. 24 ‐ Reguli privind masura 19 "Dezvoltarea locala LEADER"; 

• Schema de ajutor de minimis ‐ ”Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare 
locala”; 

• R. (UE) nr. 1305/2013 ‐ art. 45 privind investitiile, art. 46 privind investitiile in irigatii, art. 60 privind 
eligibilitatea cheltuielilor, in mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor in cazul unor 
dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – Masuri (in functie de tipul de operatiuni sprijinite 
prin masura din SDL); 

• R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind investitiile; 

• R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii si legislatia nationala, Titlul IV 
Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele financiare, art. 42 privind eligibilitatea 
cheltuielilor la inchidere) si Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind 
formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi si de asistenta rambursabila, art. 68 privind finantarea 
forfetara pentru costuri indirecte si costuri cu personalul cu privire la granturile si asistenta rambursabila, art. 
69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi si asistenta rambursabila, art. 70 privind 
eligibilitatea operatiunilor in functie de localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operatiunilor). 
 
ATENTIE! In conformitate cu prevederile submasurii 19.2, vor fi considerate cheltuieli eligible doar mijloacele 
de transport specializate pentru activitatea proiectului. 
 
Cheltuieli eligibile generale – conform prevederilor HG 226/2015 
Se vor avea in vedere inclusiv urmatoarele prevederi generale din cadrul HG 226/2015: 
„Art. 7 (1) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii: 
a) daca respecta prevederile art. 45 din regulament; 
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b) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii 
necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii ori din cerintele minime impuse de PNDR 2014-
2020; 
c) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu 
prevederile legislatiei in vigoare; 
d) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii; 
e) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii 
montaj. 
(2) Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta prevederile alin. 
(1) si vor fi decontate proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. 
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de 
finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata. 
(4) Costurile generale ale proiectului la care se refera alin. (1) trebuie sa se incadreze in maximum 10% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele 
care prevad investitii in achizitii, altele decat cele referitoare la constructii-montaj. Aceste cheltuieli, precum 
si cheltuielile de actualizare se detaliaza pentru fiecare masura in Ghidul solicitantului, iar procentul ce poate 
fi acordat se stabileste in functie de tipul si de complexitatea proiectului. 
(5) Selectia proiectelor se efectueaza fara obligativitatea prezentarii documentului care atesta evaluarea 
impactului preconizat asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, respectiv a acordului de mediu/avizului 
Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat inainte de semnarea contractului de finantare cu AFIR sau, dupa caz, 
APIA. Termenul maxim de prezentare a documentului este precizat in notificarea emisa in conformitate cu 
procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, termen care curge de la data 
comunicarii notificarii privind selectia proiectului. 
(6) Abrogat(a) 
(7) Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice si/sau documentatiile de avizare a lucrarilor de interventie, 
aferente cererilor de finantare depuse de solicitantii publici pentru masuri/submasuri din PNDR 2014-2020 sau 
scheme de ajutor, trebuie intocmite potrivit prevederilor legale in vigoare. 
[...] 
Art. 8 (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 7 alin. (4), cheltuielile necesare pentru implementarea 
proiectului sunt eligibile daca: 
a) sunt realizate efectiv dupa data semnarii contractului de finantare sau deciziei AFIR definantare si sunt in 
legatura cu indeplinirea obiectivelor investitiei/investitiilor fiecarei masuri/submasuri [...] 
b) sunt efectuate pentru realizarea investitiei cu respectarea rezonabilitatii costurilor; 
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finantare semnat cu AFIR; 
d) sunt inregistrate in evidentele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si sunt sustinute 
de originalele documentelor justificative, in conditiile legii. 
(2) La solicitarea AFIR, beneficiarul este obligat sa furnizeze toate informatiile legate de contractori si 
subcontractori, potrivit cerintelor acesteia. 
(3) In conditiile art. 48 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 rezonabilitatea preturilor este 
asigurata, dupa caz, prin: 
a) respectarea limitelor de preturi din baza de date a AFIR astfel cum este prevazuta la art. 8 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, aprobata prin 
Legea nr. 43/2015; 
b) respectarea prevederilor legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice; 
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c) respectarea valorilor privind cheltuielile pentru investitia de baza, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului 
nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul beneficiarilor publici; [..]” 
 
CHELTUIELI NEELIGIBILE 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de catre beneficiarul finantarii. 
 
Cheltuieli neeligibile generale – conform prevederilor sub-masurii 19.2 
In cadrul proiectului nu pot fi incluse operatiuni asimilabile Masurilor/Sub‐masurilor excluse de la finantare 
prin Sub‐masura 19.2, in conformitate cu prevederile fisei tehnice a acestei Sub‐masuri. Conform fisei tehnice 
a Sub‐masurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finantate urmatoarele tipuri de operatiuni: 
a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiilor si padurilor, precum si pentru 
vizite in exploatatii si in paduri (Art. 14/ Reg. (UE) 1305/2013, prevede la alin.(1) „Sprijinul poate fi acordat 
pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiei si a padurilor, precum si pentru vizite in 
exploatatii si in paduri”); 
b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatatiei si servicii de inlocuire in cadrul exploatatiei (Art. 
15/ Reg. (UE) 1305/2013); 
c) Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor (Art. 21 (a)/ Reg. (UE) 
1305/2013); 
d) Platile pentru agromediu si clima (Art. 28/ Reg. (UE) 1305/2013); 
e) Agricultura ecologica (Art. 29/Reg. (UE) 1305/2013); 
f) Plati Natura 2000 si plati legate de Directiva‐cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) 1305/2013); 
g) Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (Art. 31/ Reg. 
(UE) 1305/2013); 
h) Platile pentru bunastarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013); 
i) Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor (Art. 34/Reg. (UE) 1305/2013); 
j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 ‐39/ Reg. (UE) 1305/2013). 
 
ATENTIE! Avand in vedere prevederile privind complementaritatea si demarcarea operatiunilor, in cazul unei 
suprapuneri geografice intre un FLAG si un GAL, POPAM va finanta zonele pescaresti si entitatile implicate in 
sectorul piscicol, iar PNDR nu va viza nicio investitie in acest sector. 
 
Cheltuieli neeligibile generale – conform Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020 
In cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, asa cum sunt acestea prevazute 
in Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 
sunt: 
• cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: 
- costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte 
de depunerea cererii de finantare; 
- cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole; 
- cheltuielilor pentru activitati pregatitoare aferente masurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013, care pot fi realizate dupa depunerea cererii de finantare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013; 
• cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane; 
• cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile; 
• cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 si anume: 



 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de 
Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru 
dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 
b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite, cu exceptia celor prevazute la art. 19 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013; 
c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei 
nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
• in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, 
costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare. 
 
Cheltuieli neeligibile generale – in conformitate cu prevederile masurii corespondente din PNDR 

 Cheltuieli neeligibile aferente categoriilor de investitii mentionate la Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – 
CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.2 DIN NATIONAL: 
- Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata din aglomerarile umane sub 2.000 l.e. 
- Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta proiectelor 
regionale finantate prin POS Mediu/POIM; 
- Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata din aglomerarile umane peste 10.000 l.e. 
- Gradinitele din incinta scolilor din mediul rural; 
 
Pentru  costurile neeligibile, expertul verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in 
bugetul indicativ. Daca aceste costuri se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare din 
dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in coloana de cheltuieli 
neeligibile.  
 
Daca in urma verificarii se constata incadrarea corecta a cheltuielilor eligibile si neeligibile,  expertul bifeaza 
DA in casuta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop 
la rubrica Observatii, aceste cheltuieli fiind neeligibile. 
 
3.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de 
fezabilitate,  achizitionarea de licente si patente, pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului, direct 
legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care 
prevad investitii in achizitii, altele decat cele referitoare la constructii-montaj? 

 
Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <10% din (cheltuieli eligibile 
de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)  

 
Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifeaza DA in caseta 
corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare. 
 
Prin transmiterea informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza 
bugetul din Fisa de verificare a eligibilitatii (formular propriu GAL) si bifeaza DA cu diferente si isi motiveaza 
pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. 
 
In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant ,expertul bifeaza  NU si isi motiveaza pozitia in 
linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.  
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Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente. 
 

3.5. Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ nu sunt eligibile prin FEADR. 
 

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute sunt trecute la rubrica 
neeligibil. Daca aceste costuri respecta conditia, expertul bifeaza DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar 
solicita corectarea bugetului indicativ prin transmiterea Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare.  
 
Prin transmiterea informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul completeaza 
bugetul din Fisa de verificare a eligibilitatii (formular propriu GAL) si bifeaza DA cu diferente si isi motiveaza 
pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. 
 
In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza  NU si isi motiveaza pozitia in 
linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii.  
 
Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente. 

 
3.6. TVA este corect incadrat in coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?  
 
Expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare in declaratia F. 
 
Daca solicitantul este platitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA,  este 
trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile? 
  
Expertul verifica daca valoare TVA este trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile, in cazul in care solicitantul a 
declarat ca este platitor de TVA si bifeaza DA in casuta corespunzatoare.  
 
Expertul va bifa casuta NU in cazul in care solicitantul este platitor de TVA si valoarea TVA este trecuta in 
coloana cheltuielilor eligibile si va opera modificarile in bugetul indicativ, motivandu-si decizia la rubrica 
Observatii. 
 
Daca solicitantul este neplatitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA, poate 
fi trecuta in coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile. 
 
Expertul va bifa DA in casuta corespunzatoare daca TVA este trecut in coloana cheltuielilor eligibile si verifica 
daca valoarea TVA se refera numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.  
 
 In cazul identificarii unor diferente, expertul verifica corectitudinea valorii TVA si bifeaza DA cu diferente si va 
opera modificarile in bugetul indicativ, motivandu-si decizia la rubrica Observatii. 
 
4. Verificarea rezonabilitatii preturilor  

 
Verificarea rezonabilitatii preturilor se realizeaza conform prevederilor art.8 alin.(3) lit. (a) si (b) din 
HG226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, art. reluat in continuare: 
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HG 226/2015, Art. 8, Art. (3): „In conditiile art. 48 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 
rezonabilitatea preturilor este asigurata, dupa caz, prin: 
a) respectarea limitelor de preturi din baza de date a AFIR astfel cum este prevazuta la art. 8 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, aprobata prin 
Legea nr. 43/2015; 
b) respectarea prevederilor legislatiei in vigoare in materia achizitiilor publice; 
c) respectarea valorilor privind cheltuielile pentru investitia de baza, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului 
nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul beneficiarilor publici; [..]” 

 
4.1.  Categoria de bunuri  se regaseste in Baza de Date? 
Expertul verifica daca categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regaseste in Baza de date preturi de pe 
pagina de internet AFIR. Daca se regasesc, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA. 
 
Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preturi, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare 
NU.  
 
Baza de date cu preturi de referinta pentru masurile de investitii cuprinde doar bunuri. In cazul in care costurile 
lucrarilor sunt reglementate prin HG nr. 363/2010, se verifica declaratia proiectantului semnata si stampilata 
privind sursa de preturi folosita in scopul fundamentarii rezonabilitatii preturilor, fara a se depune oferte 
suplimentare. Cheltuielile nereglementate de HG 363/2010 sunt eligibile in masura in care sunt asumate de 
proiectant prin declaratie. 
 
In situatia in care categoriile de costuri nu se regasesc in baza de date AFIR si nici nu sunt asumate de proiectant 
prin declaratie, pentru verificarea rezonabilitatii preturilor se vor depune minim doua oferte. Ulterior, pentru 
achizitionarea acestora, se vor respecta reglementarile legale in vigoare in materie de achizitii publice sau 
private in functie de categoria de beneficiar. 

 
4.2. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date? 
Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA, iar daca 
nu sunt atasate expertul bifeaza NU si printeaza din baza de date extrasele  relevante. 

 
4.3. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, preturile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul  prevazut 
in  Baza de Date de preturi? 
Expertul verifica daca preturile se incadreaza in maximul prevazut in Baza de Date de preturi pentru bunul 
respectiv, bifeaza in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize. 
 
Daca preturile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute in  Baza de Date de preturi pentru bunurile 
respective, expertul notifica solicitantul prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare cu privire la 
diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea din baza 
de date pentru bunul/ bunurile respective. In urma raspunsului solicitantului expertul bifeaza 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 (diferenta dintre valoarea din baza 
de date si pretul indicat in cererea de finantare) trecandu-se pe neeligibil. 
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4.4. Pentru lucrari, exista in SF/DALI declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi?  
Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preturi din Studiul de fezabilitate, daca 
declaratia este semnata si stampilata si  bifeaza in caseta corespunzatoare DA sau NU.   
 
Daca proiectantul nu a indicat sursa de preturi pentru lucrari, expertul instiinteaza solicitantul prin Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preturi, 
mentionand ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. Dupa primirea declaratiei 
proiectantului privind sursa de preturi, expertul bifeaza DA.  
 
Daca in urma solicitarii de informatii, solicitantul nu furnizeaza declaratia proiectantului privind sursa de 
preturi, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile si 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 si pentru celelalte se prezinta oferte, 
se bifeaza da si la pct. 4.1 si la pct.4.4., iar la rubrica Observatii expertul va mentiona ca preturile pentru 
bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli. 
 
4.5.  La fundamentarea costului investitiei de baza s-a tinut cont de prevederile HG nr.363/2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice? 
 
Conform prevederilor art.8 alin. (3) lit.(c) din HG nr.226/2015 cu mdificarile si completarile ulterioare, 
expertul compara costurile utilizate pentru intocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al devizului 
general, cu valoarea costurilor standard stabilite prin HG nr.363/2010 cu completarile si modificarile ulterioare 
pentru lucrari de investitii. In situatia in care valoarea unitara din cererea de finantare este mai mare decat cea  
stabilita prin HG 363/2010 cu completarile si modificarile ulterioare pentru acelasi tip  de investitie, se solicita 
justificari privind fundamentarea costurilor adoptate si, dupa caz, elaborarea de devize pe obiect distincte 
pentru categoriile de lucrari incluse in calculul costului dupa cum urmeaza: 
 
Expertul compara valoarea costurilor C+M din bugetul propus in cererea de finantare, cu valoarea costurilor 
standard stabilite prin HG 363/2010 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru lucrari de investitii. In 
situatia in care valoarea unitara din cererea de finantare este mai mare decat cea  stabilita prin HG 363/2010 
cu completarile si modificarile ulterioare, pentru acelasi tip  de investitie, se solicita justificari privind 
fundamentarea costurilor adoptate si, dupa caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de 
lucrari incluse in calculul costului dupa cum urmeaza: 
- In cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare  prezinta o 
abatere de pana la 10% in plus fata de costul de referinta, pentru investitiile noi si de pana la 15% in cazul 
interventiilor la lucrarile existente, va considera proiectul eligibil fara a incepe o aprofundare a rezultatului; 
- In cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare  prezinta o 
abatere cuprinsa intre 10/15% si 30% in plus fata de costul de referinta, va efectua o analiza aprofundata a 
proiectului pentru verificarea valorilor C+M pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia pentru fiecare 
obiect de investitie la care se constata depasiri ale costurilor specifice stabilite de AFIR. Totodata, acesta va 
solicita informatii suplimentare beneficiarului din care sa reiasa foarte clar modalitatea de calcul a valorii C+M, 
si prezentarea conditiilor specifice fiecarei investitii in parte, care au condus la depasirea costului specific. 
Expertul va decide in functie de documentele primite eligibilitatea proiectului precum si trecerea in cheltuieli 
neeligibile a acelor cheltuieli care nu sunt justificate in mod corespunzator .  
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Decizia luata  va fi justificata in detaliu ( pentru fiecare obiect de investitie analizat) la rubrica observatii din 
fisa de evaluare E1.2;  
- In cazul in care expertul constata ca valorile C+M din bugetul propus in cererea de finantare  prezinta o 
abatere peste 30%  in plus fata de costul de referinta, va efectua aceeasi analiza aprofundata a proiectului in 
urma careia poate fie sa respinga proiectul (daca se constata ca preturile nu sunt rezonabile), fie sa-l declare 
eligibil, cu mentiunea ca decizia finala cu privire la rezonabilitatea preturilor va fi luata la nivelul AFIR. 
 

5. Verificarea Planului Financiar 
 

 

 
Formule de calcul:                                               Restrictii 
Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= Procent contributie publica x R. 4, col.1 
 R.4  = R.1 + R.2 + R.3                                                
R.2 = R.2.1 + R.2.2           Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil*100 

5.1 Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica stabilit de GAL prin fisa 
masurii din SDL, fara a depasi: 

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 
• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100% 

       • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 
Expertul verifica daca: 
- Planul financiar este completat corect. 
- Proiectul este negenerator de venit sau generator de venit de utilitate publica (in acest sens, se va verifica 

studiul de fezabilitate/documentatia de avizare pentru lucrari de interventii/memoriu justificativ din care 
sa rezulte ca proiectul include fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit 
cu utilitate publica). 

- Proiectul respecta gradul de interventie publica stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, fara a depasi: 
• pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 
• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100% 

            • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 
 

In situatia in care proiectul indeplineste conditiile de mai sus expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA, 
in caz contrar expertul bifeaza in caseta corespunzatoare NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest 
scop la rubrica Observatii. 

 

Plan Financiar Totalizator SubMasura 7.2 

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli 
neeligibile 

Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinantare privata, din care:    

    2.1  - autofinantare    

    2.2  - imprumuturi    

3.Buget Local    

4. TOTAL PROIECT    

Procent contributie publica    

Avans solicitat    

Procent avans    



 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este 
implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de 
Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

5.2 Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa 
masurii din SDL, fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 200.000 euro? 
 
Expertul verifica in Planul financiar, randul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, daca cheltuielile eligibile 
corespund cu plafonul maxim precizat in fisa tehnica a masurii si sunt in conformitate cu conditiile precizate, 
dupa cum urmeaza: 

- Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si maxim 60.000 Euro/proiect;  
- Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin masura se 

finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica); 
 

Daca  proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, 
fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 200.000 euro, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA. 
 
Daca proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fisa masurii din SDL, 
fara a depasi valoarea maxima eligibila nerambursabila de 200.000 euro, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare NU si 
isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. 
 

5.3 Avansul solicitat se incadreaza intr-un cuantum de pana la 50% din valoarea totala a ajutorului  public 
nerambursabil? 
 
Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul public pentru 
investitii. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar si bifeaza caseta DA, in caz contrar solicita 
corectarea bugetului indicativ prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. 
 

Prin transmiterea informatiilor suplimentare de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul inscrie valoarea 
in Planul financiar si bifeaza DA cu diferente si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica 
Observatii. 
 
In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in 
linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. 
 

In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifeaza caseta Nu este cazul. 
 


