
FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,  alin. (1), lit. (a) pct (iii) din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 „Investitii in active fizice” 

 

M2/2A - Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul de Nord 
Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare lcală” 

        

                     
Denumire solicitant: .................................................................................................................................... 
Statutul juridic: …………………………………………………………………………………….. ……………… 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:……………………………………………………………………….............................................................. 
Prenume:……………...……………………………………………………............................................................ 
Funcţie:…………………………................................................................................................................................... 
 
Titlu proiect: ………………………………………………………………………………………………….…  
Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL:  .........................................................................  
Număr și data înregistrării proiectului la GAL: .................................................................................. 
Obiectivul  proiectului: ................................................................................................................... 
Amplasarea proiectului* ................................................................................  (localitate/localități) 
 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 

 

Rezultat 

verificare 

Da NU 

NU 

este 

cazul 

1.1 Solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR? 
(verificarea se face în baza Declarației pe propria răspundere din Cererea de 

Finanțare asumată de Beneficiar și baza de date a AFIR) 

☐ ☐ ☐ 

1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 
Programul SAPARD/FEADR? 

Documente Verificate 
Se vor consulta bazele de date specifice ale AFIR 

☐ ☐ ☐ 

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe 
proprie raspundere F, aplicabile proiectului? 

(verificarea se face în baza Declarației pe propria răspundere din Cererea de 

Finanțare asumată de Beneficiar) 

☐ ☐ ☐ 



1.4 Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 
112, 411141, 411112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect  depus pe 
submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua tranşă de plată?  

Documente Verificate 
Se vor consulta bazele de date specifice ale AFIR 

☐ ☐ ☐ 

 

2. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 

Rezultat 
verificare 

Da NU 
NU 
este 
cazul 

EG1 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor 

eligibili; 
☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Cererea de Finantare- Declaratia F; Documentele de Infiintare a solicitantului; 
Situatiile financiare;  

   

EG2 Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie 

sa fie in teritoriul GAL;  

   

Documente verificate: 
Cererea de Finantare, Studiul de Fezabilitate si alte anexe administrative 
si tehnice care insotesc Cererea de Finantare. 

   

EG3 Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale 

masurii; 
☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Declaratia F din Cererea de Finantare; Studiul de fezabilitate; Expertiză 
tehnică de specialitate asupra constructiei existente si Raportul privind 
stadiul fizic al lucrărilor (daca este cazul); Documente pentru clădirile 
si/sau terenurile aferente investitiei; Extras de carte funciară sau 
Document care să certifice ca nu au fost finalizate lucrările de cadastru, 
pentru proiectele care vizeaza investitii de lucrări privind constructille 
noi sau modernizari ale acestora; Certificatul de Urbanism; Autorizatie 
sanitara/Notificare de constatare a conformităii cu legislatia sanitara 
emise pentru unitatile care se modemizează si se autorizează/ avizeaza 
conform legislatiei in vigoare. 

   

EG4: Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de 

activitati sprijinite prin masura;  

 Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul 

exploatatiei; 

 Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea 

fermelor vegetate 

 Modernizarea exploatatiilor apicole; 

 Construirea/modernizarea spatiilor zootehnice; 

☐ 
 

 

 

 

 

 

☐ 
 

 

 

 

 

 

☐ 
 

 

 

 

 

 



 Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale; 

 Construirea de centre de colectare a laptelui; 

 Achizitia de masini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 

 Achizitia unui abator mobil pentru 

bovine/porcine/ovine/caprine; 

 Construirea de unităti de procesare pentru 

lapte/carne/legume/fructe/cereale; 

 Modernizarea unitătilor de procesare carne/lapte; 

 Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe; 

 Infiintare/modernizare de sere/solarii pentru legume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente verificate: 
Declaratia F din Cererea de Finantare; Studiul de fezabilitate; Expertiză 
tehnică de specialitate asupra constructiei existente si Raportul privind 
stadiul fizic al lucrărilor (daca este cazul); Documente pentru clădirile 
si/sau terenurile aferente investitiei; Extras de carte funciară sau 
Document care să certifice ca nu au fost finalizate lucrările de cadastru, 
pentru proiectele care vizeaza investitii de lucrări privind constructille 
noi sau modernizari ale acestora; Certificatul de Urbanism; Autorizatie 
sanitara/Notificare de constatare a conformităii cu legislatia sanitara 
emise pentru unitatile care se modemizează si se autorizează/ avizeaza 
conform legislatiei in vigoare. 

   

EG5 Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o 
dimensiune economica de minim 4.000 SO (valoare productie 
standard); 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Studiul de Fezabilitate, Cererea de finanțare – tabel calcul SO, Extras din 
Registrul Exploatației emis ANSVSA/DSVSA, Adeverință de la APIA 
depusă de solicitant cu situația înscrierilor în  APIA și codul unic de 
înregistrare și data atribuirii acestui cod, Copia registrului agricol emis 
de Primării, Documente de proprietate/folosință pentru exploatația 
agricolă, 

   

EG6 Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura 
cofinantarea investitiei; 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Cererea de Finantare - sectiunea F; Studiul de Fezabilitate; Documentul 
care atesta cofinantarea (extras de cont si/sau contract de credit) 
prezentat la depunerea Cererii de finantare in original si Angajamentul 
privind utilizarea cofinantarii, in cazul prezentarii cofinantarii prin 
extras de cont. 

   

EG7 Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economica a 
investitiei pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-
economice; 

☐ ☐ ☐ 



Documente verificate: 
Studiul de Fezabilitate, inclusiv Anexa B sau C; Documentele financiare 
specifice categoriei de solicitant. 
 

   

EG8 Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate 
cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si 
restructurarea intreprinderilor in dificultate;  

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Situatiile financiare intocmite pe ultimii doi ani fiscali; Baza de date 
ONRC. 

   

EG9 Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat 
asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra 
mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in 
Cap. 8.1. din PNDR 2014-2020; 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Cererea de Finantare - Declaratia F; Studiul de Fezabilitate; Certificatul 

de Urbanism; 

   

EG10 Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: 
sănătătii publice, sanitarveterinare si de sigurantă alimentară 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Studiul de Fezabilitate; Consultarea Ordinului 1030/20.08.2009 care 
stipuleaza activitatile supuse avizării sanitare. 

   

EG 11 Investitiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile 
productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează 
pentru prima data intr-o exploatatie agricolă se vor realiza in 
termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, 
alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013). 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Studiul de Fezabilitate; Baza de date ONRC si IACS care contin informatii 
privind persoana care s-a instalat pentru prima data ca tanăr fermier. 

   

EG 12 Investitiile necesare adaptärii la noi cerinte impuse 
fermierilor de legislatia europeană se vor realiza in termen de 12 
luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru 
exploatatia agricolä (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 
1305/2013). 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Studiul de Fezabilitate 

   

EG13 Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează 
îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 

Planul de afaceri 

   



EG14: in cazul procesarii Ia nivel de ferma materia prima procesata 
va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat 
va fi doar produs Anexa I Ia Tratat. 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Studiul de Fezabilitate; Consultarea Anexei I la Tratat. 

   

EG15: in cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru 
sprijin speciile eligibile suprafetele incluse in Anexa din Cadrul 
National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic 
Pomicol (STP), exceptand cultura de capsuni in sere si solarii si 
pepinierele. 

☐ ☐ ☐ 

Documente verificate: 
Studiul de Fezabilitate; Consultarea Anexei din Cadrul National de 
Implementare aferentel STP. 

   

 

3.Verificarea  indicatorilor de monitorizare 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE 

M2/2A – Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul  

Banatul de Nord 
 

1. Cod CAEN   

2. Tipul 

beneficiarului 

Solicitanți înființați în baza OUG 44/ 

2008 

Bărbaţi 
<40   

>=40   

Femei 
<40   

>=40   

Pesoană juridică   

3.Tipul de zonă 

Zonă normală  

Zonă montană  

Zonă constrângeri specifice  

Zonă constrângeri semnificative  

4. Tipul 

producţiei 

Ecologică   

Convențională   

5.Suprafaţa exploataţiei sprijinite (Ha)  

6. Dimensiunea economică a exploatației (între  4.000 – 7.999) 

)Euro) 

  

7. Tip ramură Culturi de câmp    



agricolă Horticultură   

Viticultură   

Culturi permanente (altele decât viticultura)   

Creștere bovine pentru carne   

Creștere bovine pentru lapte   

Creștere ovine și caprine   

Porcine   

Păsări de curte   

Mixte -Culturi mixte   

Mixte – animale mixte  

Mixte – culturi si animale cu exceptia albinelor  

Albine   

Altele   

8. Contribuie la 

Prioritatea 1? 

 

M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de 

informare 

 

M02 - Servicii de consiliere  

M16 - Cooperare  

Indic. nr. 1 - reprezintă codul CAEN pentru investiţia vizată prin proiect; 

Indic. nr. 2,3, 4, 7 - se va bifa doar o singură categorie / categoria majoritară; 

Indic. nr. 3 - se va bifa în cazul în care solicitantul face parte dintr-o formă asociativă; 

Indic. nr. 5 - se va completa suprafaţa (Ha) exploataţiei agricole sprijinite prin proiect; 

Indic. nr. 6 - se va completa dimensiunea economică a exploataţiei; 

Indic. nr. 8 - se va completa din momentul demararii M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul 

măsurii corespunzătoare, dacă va fi cazul. 

 

Alți indicatori specifici teritoriului GAL Banatul de Nord,  

în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa Măsurii 2/2A din SDL 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  

Număr locuri de muncă create  

Total cheltuială publică realizată   

Observații: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 



 
3. Buget indicativ (Euro) conform HG 907/2016  pentru activitatea de productie 

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

 
din data de:____/_____/__________ 

                                                                                                                                              Euro 

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără 

TVA )  Cheltuieli conform Cererii de 

finanţare 

Verificare GAL Banatul de Nord 

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

finanţare 

  E N E N E N 

1 2 3 2 3 2 3 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi 

amenajarea terenului - total, din care:        

1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)       

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului        

1.3 Amenajări pentru  protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială        

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția 

utilităților       

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea 

utilitaţilor necesare obiectivului de investiții - 

total  

      

 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi 

asistenţă tehnică - total, din care:  
 

 
 

   

3.1 Studii        

3.1.1 Studii de teren       



3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului       

3.1.3 Alte studii specifice       

3.2 Documentatii-suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
 

 
 

   

3.3 Expertizare tehnică       

3.4 Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor 
 

 
 

   

3.5 Proiectare        

3.5.1 Temă de proiectare       

3.5.2 Studiu de prefezabilitate (N)       

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

 

 

 

   

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în 

vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

 

 

 

   

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic și a detaliilor  de execuție 
 

 
 

   

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție       

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)       

3.7 Consultanţă       

3.7.1 Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiții 
 

 
 

   

3.7.2 Auditul financiar (N)       

3.8 Asistenţă tehnică       



3.8.1 asistență tehnică din partea 

proiectantului  
 

 
 

  

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor       

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții  

 

 

 

  

3.8.3 Dirigenție de șantier       

 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de 

bază - total, din care:  
    

  

 Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din 

care: 
    

  

4.1 Construcţii şi instalaţii       

4.2 Montaj utilaje, echipamente  tehnologice 

și funcționale  
    

  

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și 

funcționale care necesită montaj 
    

  

4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și 

funcționale care nu necesită montaj și  

echipamente de transport  

    

  

4.5 Dotări        

4.6 Active necorporale       

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:        

5.1 Organizare de şantier        

 5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii 

aferente organizării de şantier 
    

  



5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului        

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului       

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente 

creditului băncii finanțatoare (N)  
 

 
 

  

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții  
 

 
 

  

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism 

și pentru autorizarea lucrărilor de construcții  

 

 

 

  

5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a 

Constructorilor- CSC (N)  
 

 
 

  

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și 

autorizația de construire/desființare  
 

 
 

  

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute       

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 

(N) 
    

  

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe 

tehnologice și teste - total, din care:  
    

  

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)       

6.2 Probe tehnologice și teste       

TOTAL           

        

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)        

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE        

 Valoare TVA         



TOTAL GENERAL inclusiv TVA           

 
Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro) 
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : 
<http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)  
 
 
Matrice de verificare a viabilităţii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B ( persoane juridice) 

 

Anul 
Limita 
indicaor 

UM 

Total an 1 
Total 
an 2 

Total an 
3 

Totala
n 4 

Total an 
5 

Diferente 
Validare 
criterii 

Nr
.c
rt. 

Specificaţie 
 Valoare  

1 2 3 
4 

                       
5  

                     
6  

                      
7  

                      
8  

                     
9  

10 11 

1 

Valoare investiţie (VI) - 
valoare totală a proiectului 
fără TVA, preluată din 
Bugetul Indicativ Anexa G 

/A LEI   

Nu sunt 
diferenţe 

N/A 
Valoare investiţie (VI) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

N/A LEI   

2 

Veniturile din exploatare 
(Ve) - se înscriu valorile din 
proiecţia contului de profit 
şi pierdere, rândul 5, 
aferente perioadei 
respective 

N/A 

 LEI  

          

Nu sunt 
diferenţe 

N/A 

Veniturile din exploatare 
(Ve) - calculată de 
solicitant, conform 
tabelului de indicatori  

N/A LEI           



3 

Cheltuieli de exploatare 
(Ce) - se înscriu valorile din 
proiecţia contului de profit 
şi pierdere, rândul 11, 
aferente perioadei 
respective 

N/A LEI           

Nu sunt 
diferenţe 

N/A 

Cheltuieli de exploatare 
(Ce) -  calculată de 
solicitant, conform 
tabelului de indicatori  

N/A 

 LEI  

          

4 

Rata rezultatului din 
exploatare (rRe) - se 
calculează automat 
diferenţa dintre Ve şi Ce 
introduse, raportat la Ve - 
minim 10% 

minim 
10% din 
Ve 

 %  

#DIV/0! 
#DIV/
0! 

#DIV/0! #DIV0! #DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Rata rezultatului din 
exploatare (rRe) - calculată 
de solicitant, conform 
tabelului de indicatori  

minim 
10% din 
Ve 

 %  

          

5 

Flux de numerar din 
activitatea de exploatare - 
linia P din Anexa B8 
aferent perioadei 
respective 

N/A 

 LEI  

            N/A 

6 

Durata de recuperare a 
investiţiei (Dr) -  se 
calculează automat ca 
raport între VI şi Fluxul de 
numerar net actualizat 
mediu pe orizontul de 12 
ani 

maxim 12  

 ANI  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 



Durata de recuperare a 
investiţiei (Dr) - calculată 
de solicitant, conform 
tabelului de indicatori  

maxim 12  

 ANI  

  

7 

Rata rentabilităţii 
capitalului investit (rRc) - 
se calculează automat ca 
raport între Fluxul de 
numerar din activitatea de 
exploatare şi (VI) 

minim 5% 

 %  

#DIV/0 
#DIV/
0! 

#DIV/0! 
#DIV/0
! 

#DIV/0! 

#DIV/! #DI/0! 
Rata rentabilităţii 
capitalului investit (rRc) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

minim 5% 

 %  

          

8 

Flux de lichidităţi net al 
perioadei - linia Q din 
fluxul de numerar pentru 
anii 1-5, se introduce 
pentru perioada aferentă 

N/A 

 Numeric  

          

#DIV/0! #DIV/0! 

(PDCTML) Plăţi de dobânzi 
la credite pe termen mediu 
şi lung - linia C2 din fluxul 
de numerar pentru anii 1-
5, se introduce pentru 
perioada aferentă 

N/A 

 Numerc  

          

(RCTML) Rambursări de 
credite pe termen mediu şi 
lung - linia C1 din fluxul de 
numerar pentru anii 1-5, 
se introduce pentru 
perioada aferentă 

N/A 

 Numeric  

          



Rata acoperirii prin fluxul 
de numerar (RAFN) - se 
calculează automat ca 
raport între Fluxul de 
numerar din exploatare 
aferent perioadei 
respective şi suma 
(PDCTML+RCTML) -  
trebuie să fie >= cu 1.2 

>=1,2 

 Numeric  

#DIV/0! 
#DIV/
0! 

#DIV/0! 
#DIV/0
! 

#DIV/0! 

Rata acoperirii prin fluxul 
de numerar (RAFN) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

>=1, 

 Numeric  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(D>1)Datorii ce trebuie 
plătite într-o perioadă mai 
mare de un an - linia IV din 
sheetul bilanţ - se 
introduce pentru perioada 
aferentă 

N/A 

 Numeric  

          

#DIV/0! #DIV/0! 

(A) Total activ  - din 
sheetul bilanţ şi se 
introduce pentru perioada 
aferentă 

N/ 

 Numeric  

          

Rata îndatorării (rI) - se 
calculează automat ca 
raport între (D>1) şi total 
activ (A) -  trebuie să fie 
maxim 60% 

maxim 
60% 

 %  

#DIV/0! 
#DIV/
0! 

#DIV/0! #DIV0! #DIV/0! 

Rata îndatorării (rI) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

maxi60% 

 %  

         

1
0 

Rata de actualizare 
 N/A    

8%   N/A 



  

Valoare actualizată neta 
(VAN) - trebuie să fie 
pozitivă 

>=0 LEI   

Nu sunt 
diferente 

Respecta 
criteriu 

Valoare actualizată netă 
(VAN) - calculată de 
solicitant, conform 
tabelului de indicatori  

>=0 LEI   

1
2 

Disponibil de numerar la 
sfârşitul perioadei - se 
preiau valorile din linia S, 
Anexa B7, aferente 
perioadei respective - 
trebuie să fie pozitiv 

>=0 LEI           
Nu 
suntdifer
nte 

Respecta 
criteriu 

Disponibil de numerar la 
sfârşitul perioadei, 
conform tabelului de 
indicatori  

>=0 LEI           

  
 
                 

Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"? 

Verificare la GAL Banatul de Nord                        DA   sau        NU   
 
 

  

  

Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale) 

Anul 
Limita indicator 

UM 

Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5 

Diferente 
Validare 
criterii Nr.

crt. 
Specificatie 

 Valoare  

1 2 3 
4 

                       
5  

                     
6  

                      
7  

                      
8  

                      
9  

10 11 

1 

Valoare investitie (VI) - valoare totala a 
proiectului fara TVA, preluata din Bugetul 
Indicativ  

N/A LEI   
Nu sunt 
diferente 

N/A 

Valoare investitie (VI) - calculata de solicitant, 
conform tabelului de indicatori  

N/A LEI   

2 
EXCEDENT/DEFICIT  (linia 58 din sheetul 
"Incasari_platiAnii1-5 prognoza") 

>=0 LEI           
Nu sunt 
diferente 

Respecta 
criteriu 



EXCEDENT/DEFICIT  (linia 58 din sheetul 
"Incasari_platiAnii1-5 prognoza") calculata de 
solicitant, conform Anexei C  

>=0 LEI           

3 

Durata de recuperare a investitiei (Dr) -  se 
calculeaza automat ca raport intre VI si Fluxul de 
numerar net actualizat mediu pe orizontul de 12 
ani 

maxim 12   ANI  #DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - calculata 
de solicitant, conform tabelului de indicatori  

maxim 12   ANI    

4 Rata de actualizare %   8% N/A N/A 

5 

Credite contractate la bănci şi dobânzile aferente 
(rate şi dobânzi), inclusiv cele aferente 
proiectului (linia 42 din sheetul 
"Incasari_platiAnii1-5 prognoza") 

N/A 
 
Numer
ic  

          

#DIV/0! #DIV/0! 

Incasari  din activitatea agricolă +Incasari din 
activităţi productive, prestări servicii etc.(linia 33 
din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 
prognoza")+Subventii (linia 35 din sheetul 
"Incasari_platiAnii1-5 prognoza")+Alte venituri 
(linia 36 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 
prognoza")+Vanzari de active (linia 37 din 
sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza") 

N/A 
 
Numer
ic  

          

Plati pentru desfăşurarea activităţilor 
productive(linia 44 din sheetul 
"Incasari_platiAnii1-5 prognoza") 

N/A 
 
Numer
ic  

          

Plati pentru desfăşurarea activităţilor 
agricole(linia 48 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 
prognoza") 

N/A 
 
Numer
ic  

          

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN)  >=1,2 
 
Numer
ic  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - 
calculata de solicitant, conform tabelului de 
indicatori  

>=1,2 
 
Numer
ic  

          

6 

Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie 
pozitiva 

>=0 LEI   
Nu sunt 
diferente 

Respecta 
criteriu Valoare actualizata neta (VAN) - calculata de 

solicitant, conform tabelului de indicatori  
>=0 LEI   

 

Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"? 

Verificare la GAL Banatul de Nord 
                       

DA   sau  
                       

NU         
 



3. Verificarea bugetului indicativ 

 

Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE 
CAZUL/ 

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din 

cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu 

devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de 

fezabilitate? 

Da cu diferenţe* 

 * Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă 

de bugetul prezentat de  solicitant în cererea de finanţare 

 

 

 

 

 

  

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de 

conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este 

cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la 

adresa : http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina 

conţinând cursul BCE din data întocmirii  Memoriului 

Justificativ/Studiului de fezabilitate): 

   

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate 

în măsură?    

3.4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare 

pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în 

cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi 

management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în 

legislaţia naţională), direct legate de submăsură, nu depăşesc 

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

acele proiecte care nu includ construcţii? 

   

3.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul 

indicativ se încadrează, în cazul SF-ului întocmit pe 

HG907/2016, în procentul de  maxim 10% din valoarea 

cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8  

şi 4A din devizul general, conform legislaţiei în vigoare. 

   

3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea 

total eligibilă? 

 

 

 

 

 

 

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


3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana 

cheltuielilor eligibile? 

 

 
  

 

4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor Verificare efectuată 

Da NU 
NU ESTE 
CAZUL 

4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date cu prețuri 

de Referință?    

4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate 

extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință?     

4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate 

pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în  Baza de 

Date cu prețuri de Referință? 
   

4.4 Dacă la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat două  

oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15 000 

Euro şi o ofertă pentru bunuri a caror valoare  este mai mica  

sau egală cu  15 000 Euro? 

   

4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror 

valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru servicii 

a căror valoare  este mai mica  sau egală cu 15 000 Euro? 
   

4.6. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia 

proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?  

 

 

 

 

 

 

 



5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie 

publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?  

Rata sprijinului public nerambursabil poate fi de maximum 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 50.000 euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte 

procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate 

depăși 90%,  în cazul: 

 20% Daca proiectul este depus de catre un beneficiar cu vârsta sub 

40 ani (Actionar majoritar/ Asociat unic/ titularul I.I.,PFA,etc.) si 

care demonstrează ca au nivel de studii minime de bacalaureat; 

 20% daca beneficiarul practica agricultura ecologică in cadrul 

exploatatiei sale ( certificată sau in conversie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public 

nerambursabil  aşa cum este prezentat la punctul 5.1? 

 

 

 

 

 

 

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din 

ajutorul  public nerambursabil? 

 

 

 

 

 

 

Plan Financiar Măsura 

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans    

 



6. Verificarea condiţiilor artificiale 

Secțiunea A – Indicatori de avertizare 

Nr 
crt 

Obiectul verificarii 
Verificare 

Da Nu 
Documentar Pe teren 

1 

Reprezentanții legali/ asociații/ actionarii administratorii/ 
solicitantului sunt asociați/ administratori/ acționari ai altor 
societăți care au același tip de activitate* cu cel al 
proiectului analizat ? 

Verificare REGISTRUL 
COMERȚULUI 

Nu este 
cazul 

 

 

2 
Există utilități, spații de producție/ procesare/ depozitare, 
aferente proiectului analizat, folosite în comun cu alte 
entităţi  juridice? 

Studiul de 
Fezabilitate, 

documentele care 
atestă dreptul de 

proprietate/folosință 
atasate cererii de 

finantare 

Verificare 
și la locul 
investiției 

 

 

3 

Există legături între vânzătorul/ arendatorul/ locatorul 
clădirii/terenului destinat realizării proiectului sau al 
terenurilor/efectivelor de animale/infrastructurii de 
producție luate în considerare pentru calcularea SO-ului și 
solicitant? 

Acte de proprietate/ 
folosință clădiri/ 

terenuri/ 
infrastructură de 

producție 

Nu este 
cazul 

 

 

4 
Activitatea propusă prin proiect este dependentă de 
activitatea unui terț( persoana juridică) și/sau crează 
avantaje unui terț (persoană juridică) ? 

Studiu de Fezabilitate 
/ documente din 
Dosarul cererii de 

finanțare 

Verificare 
și la locul 
investiției 

 

 

*„acelasi tip de activitate” reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice desfășoară 

activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează produse/servicii/lucrari 

similare 

Observații :  .......................................................................................................................................................... 

Secțiunea B – Încadrarea într-o situație de creare de condiții artificiale. (se completează în cazul în care există 

minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A” sau în situația în care expertul evaluator descoperă indicii care 

conduc la suspiciunea existenței de condiții artificiale, altele decât cele enumerate în secțiunea A și pe care le 

detaliază la rubrica observații. 

Nr 

crt 

Premisă de  creare Condiții 

artificiale 

Criteriu/avantaj  vizat de crearea condiției 

artificiale 
Da Nu 

 

1 

Crearea unei entități juridice noi 

(solicitant de fonduri) de catre 

asociati/actionari majoritari, 

administrator/i, ai altor entități 

economice cu acelasi tip de 

activitate ca cel propus a fi  

finanțabil prin proiect. 

Criteriu de eligibilitate: 

Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului 

-Solicitantul nu se încadreaza în categoria solicitanților 

eligibili pentru finanțare. 

- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca 

medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori 

valoarea sprijinului solicitat. 

- Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR 

(pâna la contractare acesta trebuie să achite debitul 

catre AFIR). 

 

 

 

 



Observații :  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 

avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

 DA                       NU 

 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
 

Observaţii: 
Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate, care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 
- motivul pentru care expertul a bifat ”Nu este cazul”, dacă este cazul, 
.......................................................................................................................................................... 
 

 
    Aprobat, 

Manager GAL/Presedinte GAL 

Nume/Prenume ____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 

Verificat: Expert 2 GAL Banatul de Nord 

Nume/Prenume ____________________ 

Semnătura   _____________ 

Data  /  /   

 

  Întocmit: Expert  1 GAL Banatul de Nord 

  Nume/Prenume __________________ 

  Semnătura __________________ 

 Data  /  /   

Ștampila 


