
 
E 1.2 FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI 

Pentru proiectele care au componentă de servicii 
Măsura 4.4 Dezvoltare de sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL 

 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

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

*Se va prelua din cererea de finanțare       
          
Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL________________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR__________________________________ 
Obiectivul proiectului___________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: ___________________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 
 

Rezultat 
verificare 

Da NU 
NU 
este 
cazul 

1. Proiectul se află în sistem(solicitantul a mai depus același proiect în cadrul 
altei măsuri PNDR)?  
Verificat la OJFIR, la solicitarea GAL. Verificarea se face în Registrul Electronic al 
cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; Dacă, în Registrul Electronic, același 
proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este 
retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL.  

☐ ☐ ☐ 

2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR pentru Programul 
SAPARD/FEADR sau se află în una din situațiile prevăzute în art. 3 și 6 din HG  
226/2015? 
Verificarea se va face la OJFIR, la solicitarea GAL. 
 
 

☐ ☐ ☐ 

3.Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe 
proprie răspundere din Anexa 2  din Cererea de Finanțare ? 

☐ ☐ ☐ 

4.Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? 
Verificarea se va face la OJFIR, la solicitarea GAL. 

☐ ☐ ☐ 



 

2. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 

Rezultat 
verificare 

Da NU 
NU 
este 
cazul 

EG1Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: 

 ONG-urile cu expertiză conform legislației naționale în vigoare 

 Unități Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora, conform 
legislației naționale în vigoare 

 Întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, inclusiv unități 
protejate autorizate 

 
Documente verificate: 
 
Actele juridice de înființare și funcționare 
(Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă 
definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  specifice 
fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaraţia pe 
proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de 
finanţare.Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de 
înfiinţare şi statutul,  încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Baza de date a serviciului online 
RECOM a ONRC. Se verifică dacă au fost depuse documentele doveditoare 
expertizei solicitantului. Alte documente dacă este cazul. 

☐ ☐ ☐ 

EG2 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată 
 
Documente verificate: 
 
Declarația pe propria răspundere din Cererea de Finanțare, Buletinul Procedurilor 
de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

☐ ☐ ☐ 

EG3  Investiția(serviciile) trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de 
sprijin prevăzute prin măsură 
 
Documente verificate: 
 

Fișa măsurii 4.4, Cererea de finanțare,  Memoriul justificativ 

☐ ☐ ☐ 

EG4 Investiția(serviciile) se realizează în teritoriul GAL 
 
Documente verificate: 
Cererea de finanțare; 
Memoriul justificativ; 

☐ ☐ ☐ 



 
EG5 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure sustenabilitatea serviciilor 
dezvoltate după finalizarea proiectului 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei 
categorii de solicitanți (ONG, unitate de cult, persoană fizică autorizată, societate 
comercială, autorități publice locale), pentru implementarea proiectului cu 
referire la următoarele puncte (obligatorii): 

 necesitatea și oportunitatea serviciilor; 
 activitățile prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare 

a serviciilor; 
 angajamentul de a asigura sustenabilitatea serviciilor dezvoltate după 

finalizarea serviciilor; 
 numărul de locuitori și agenți economici deserviți direct de servicii(dacă 

este cazul, număr și denumire); 
 nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu 

AFIR în derularea proiectului; 
 angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  

   

EG6 Investiția(serviciile) trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea 
socio-economică 
Documente verificate: 
 
Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent pentru implementarea 
proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (unitate de cult, persoană fizică 
autorizată, societate comercială, autoritate publică locală, după caz), Memoriul 
Justificativ. 
 
 

☐ ☐ ☐ 

EG7 Investiția(serviciile)trebuie să fie în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții 
 
Documente verificate: 
Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice 
strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală, corespunzătoare 
domeniului de investiții și copia hotărârii de aprobare a Strategiei. 
și 
Extras din Strategia GAL Ținutul Zimbrilor care confirmă că investiția propusă se 
regăsește în SDL 2014-2020 aferentă teritoriului GAL Ținutul Zimbrilor 

☐ ☐ ☐ 



 3. Verificarea bugetului indicativ 
 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli 
eligibile 
(Euro) 

Cheltuieli 
neeligibile 
(Euro) 

Total 
(Euro) 

CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALUL     

CAP. II CHELTUIELILE PENTRU DERULAREA 
PROIECTULUI 

   

TOTAL Valoare eligibilă proiect (fără TVA)    

Valoare TVA    

TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA  

PLANUL FINANCIAR 

Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și 
cofinanțare națională) 

   

Cofinanțare privată din care:    

-autofinanțare    

-împrumuturi    

Total proiect    

Procent contribuție publică    

 
 

Cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanţare este cursul euro-leu stabilit de către 
Banca Central Europeană, publicat pe pagina web http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 
ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil, 
respectiv anul încheierii Contractului de finanțare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
 
 
 
 

 Verificarea bugetului indicativ 
 

DA NU Nu 

este 

cazul 

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt 

corecte şi sunt în conformitate cerea de finanțare/memoriul justificativ? 

Da cu diferenţe* 

 * Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul 
prezentat de  solicitant în cererea de finanţare față de bugetele anexate 

proiectelor. 

 

 

 

 

☐ 

 3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb. 

Cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanţare este cursul euro-leu 
stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web 
http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în cursul căruia 
este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv anul 
încheierii Contractului de finanțare.  

(se anexează pagina conţinând cursul de schimb) 

☐ 

 

☐ 

 

 

☐ 

3.3 Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii? ☐ ☐ ☐ 

3.4 Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor 

legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru 

pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de măsură, depăşesc 

10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru proiectele care 

prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj? 

Da, cu diferențe 

☐ ☐ ☐ 

3.5 Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt 

încadrate în rubrica neeligibil? 

Da cu diferenţe 

☐ ☐ ☐ 

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

Da cu diferenţe 

☐ ☐ ☐ 

 

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


 

 

4. Verificarea rezonabilității  prețurilor? 

Verificarea efectuată 

Da Nu 
Nu 

este 
cazul 

4.1 Categoria de servicii se regăseşte în Baza de Date AFIR? ☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ 

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

☐ ☐ ☐ 

4.4 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”NU”, pentru categoriile de servicii care nu 
se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă 
pentru fiecare bun a cărui valoare nu depășește 15.000 euro? 

☐ ☐ ☐ 

    

5. Verificarea planului financiar 

Verificarea efectuată 

Da Nu 
Nu 

este 
cazul 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie 
publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși: 

 pentru operațiunile generatoare de venit: 80%; 

 pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

☐ ☐ ☐ 

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public 
nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea 
maximă eligibilă nerambursabilă de 5.000 euro? 

☐ ☐ ☐ 

6. Verificarea Indicatorilor de Monitorizare 

 Populația are beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; 

 Numărul de UAT sprijinite;  

 Numărul de proiecte ce au componente inovative social sau de protecție 
a mediului; 

 Numărul de locuri de muncă create; 

☐ ☐ ☐ 

 



 

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

Notă Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din 
PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu 
respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a manualului de procedură pentru 
implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu 
prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Regulamentul UE nr. 
1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente 
măsurii.  

 
VERIFICAREA PE TEREN  

Verificare efectuată 

DA NU 

 
Verificare experți GAL 

 
 

 
 
 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate solicitantului/ proiectului au fost 
îndeplinite, proiectul este eligibil: 

 
 

 
 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate 
ale  proiectului. Expertul care întocmește fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea 
unei bife ”√” în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică prin 
înscrierea unei linii oblice ” \”  de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.  

 

Aprobat de: Președinte GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data…………………. 

Avizat/Verificat  de: Manager  GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data ………………… 

Întocmit de: Expert 2 GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data …………………. 

Întocmit de: Expert 1 GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data ………………… 


