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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea  
 
MĂSURII 411-111 – ”Formare profesionala (training), 
informare si difuzare de cunoştinţe”  
 
Versiunea 01 din februarie  2014  

 
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 
potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul  
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa IV – Programul 
LEADER şi constituie un suport informativ complex pentru 
întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR și 
ale Programului LEADER. Acest document nu este opozabil 
actelor normative naţionale şi comunitare.  
 
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 
întocmirea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi 
modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului 
dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a 
tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri 
nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care 
trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al 
Studiului de Fezabilitate şi al Memoriului Justificativ, ale 
Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile 
realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. 
Informațiile din Ghidul Solicitantului se completează cu cele 
din procedurile de lucru ale Grupului de Acțiune Locală ”GAL 
Podisul de Nord al Barladului”, postate pe site-ul 
www.galpnb.ro. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele 
anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 
naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată 
este publicată pe pagina de internet www.galpnb.ro 

 
 
 
 
 

IMPORTANT! 
 

Pentru a obţine si alte informaţii, consultaţi  pagina de internet www.galpnb.ro 
 

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR și Programul LEADER, ne puteţi 

contacta direct la secretariatul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – 

vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului. 
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CAPITOLUL 1 – Prevederi generale  
Obiectivele Măsurii 411-111 – Formare profesionala (training), informare si difuzare de 

cunoştinţe (pentru sectorul agricol, silvic si alimentar)  

 

Măsura 411-111 se încadrează în Axa I – „Cresterea competitivitații sectoarelor agricol si 

forestier” şi are ca obiectiv general:  
Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de 

cunoştinţe inovative, adresate persoanelor adulte care activează în următoarele sectoarele: 

 agricol 

 silvic 

 alimentar 

 utilizarea durabilă a terenurilor agricole 

 protecţia mediului 

Obiectivele operaţionale 
 Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru 

agricultură, silvicultură şi industria alimentară; 

 pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

 respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole 

Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi 

sisteme de procesare) ; 

 conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, 

forestier şi al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

 educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere) 

în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a 

resurselor forestiere şi creşterea procentului de păduri la nivel naţional, ce reprezintă 

obiective principale ale politicii naţionale forestiere; 

 informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

Scopul: 

Programe de formare sunt de scurtă durată (cursuri de bază și specializări): 

 Iniţiere  

 Perfecţionare   

 Specializare 

ATENTIE: Nu sunt eligibile programele de educație și formare profesională inițială, continuă, 

calificarea, recalificarea (realizate în cadrul POS DRU)  

Sunt sprijinite programe de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării 

cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul: 
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 agricol  

 forestier   

 agro-alimentar 

 introducerea de noi tehnologii şi inovaţii  

 protecţia mediului  

 agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate 

etc. 

Programele de formare au perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de: 

 tematica cursului  

 grupul ţintă   

 nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională  

Exemple de programe de formare profesională eligibile: 

 Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, 

igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi 

sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură 

în concordanţă cu standardele Uniunii Europene; 

 Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

 Pregătire tehnică: - noi tehnologii informaţionale,  

 Introducerea de inovaţii,  

 Difuzarea rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc. 

 Managementul durabil al terenurilor:  Agricole;  Forestiere; 

 Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

 Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie 

compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului. 

Măsura sprijină acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind:  
 schemele de sprijin ale PAC  

 modul de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală 

Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la: 

 întruniri tematice, 

 târguri, 

 expoziţii, 

 proiecte de succes, 

 evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile 

tehnologii aplicate în diferite sectoare, 

 acţiuni de schimb de experienţă etc. 
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Furnizarea actiunilor de formare profesională, precum și a acțiunilor de informare și difuzare 

de cunoștințe se va realiza pentru fiecare participant, pe baza acceptului acestuia fără 

discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, aparteneță politică sau religioasă. 

 
1.1. Contribuţia publică aferentă Măsurii 411.111 este de 12.400 de Euro: 
� contribuţia Guvernului României – 20% 

� contribuţia Uniunii Europene – 80% 

Valoarea maxima a finanțării nerambursabilă pentru un proiect este de 12.400 de Euro. 

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de Euro. 
Bugetul indicativ al proiectului impreună cu planul financiar sunt exprimate în EURO. 

 

CAPITOLUL 2 – Prezentarea Măsurii 411-11  
2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 
a) Beneficiarii finali  
Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de 

pădure) şi industriei agro-alimentare (cursanți și participanții la acțiunile de informare și 

difuzare de cunoștințe) 

b) Beneficiarii direcţi 
Furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi 

publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau 

informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie 

c) Beneficiari eligibili - Beneficiarii finali : persoane adulte care activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare (cursanți și 

participanții la acțiunile de informare și difuzare de cunoștințe) 

ATENTIE: Pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 411-111 beneficiarii finali vor fi 

selectați din localitățile ce formează teritoriul GALPNB. 

d) Beneficiari eligibili - Beneficiarii finali: furnizori ai acţiunilor de formare profesională, 

informare şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi publice sau private care activează în domeniul 

formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe:  

 Entităţi publice - instituţii de învăţământ: licee şi colegii cu profil agricol, silvic sau 

alimentar, universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară 

 Entităţi private - persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol, silvic sau 

alimentar conformă cu obiectivele măsurii 

Condiții minime obligatorii privind grupul țintă 

Grupul țintă va respecta cerintele din PDL – GALPNB si va  fi format din minim 31 de 

persoane, din care: 
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 minim 21 de persoane vor participa la activități de formare profesională 

 minim 31 de persoane vor participa la activități de informare și difuzare de cunoștințe 

Pentru componenta de formare, grupul țintă va avea minim 21 de participanti , din 

care: 

 tineri până în 40 de ani: minim 9 participanți; 

 femei minim 9 participanti 

 activi in agricultura minim 21 

Pentru componenta de informare și difuzare de cunoștințe, grupul țintă va avea minim 

31 de participanti din care: 

 femei: minim 12 participanți; 

 tineri până în 40 de ani: minim 14 participanți; 

 fermieri de semisubzistență beneficiary ai masurii M111.141: minim 20 participanți; 

 tineri fermieri beneficiari ai masurii M111.112: minim 1 participant 

 activi in agricultura: minim 31 participanti 

ATENTIE: O persoană va putea participa atât la componenta de formare, cât și la 

componenta de informare și difuzare de cunoștințe, urmând să fie cuantificată ca indicator la 

ambele componente. Componenta grupului tinta va fi in conformitate cu adresa MADR nr. 

66.810 / 08.11.2013 disponibila pe www.galpnb.ro 

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 411-11 derulată prin PNDR este 

restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari: 

a) beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru 

FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de 

întârziere; 

b) beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate din inițiativa APDRP pentru FEADR din 

cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an; 

c) beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului. 

 

Reprezentantul legal trebuie să fie: 

Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu APDRP, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană cu procură notarială de 

la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare. 

 

Proiecte de servicii finanțate prin Sub-măsura 411-111 

Pentru a fi finanțate, proiectele trebuie să se încadreze în prevederile Fișei Măsurii 111 

PNDR, astfel: 

• Încadrarea în obiectivele măsurii 
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• Respectarea domeniului de acțiune 

• Eligibilitatea beneficiarilor (direcți și finali) 

• Eligibilitatea operațiunilor 

• Costurile eligibile și neeligibile 

• Criteriile de selecție 

• Nivelul de sprijin 

• Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE  

2.2. Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului 
• sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 

• au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi difuzare 

de cunoştinţe; 

• dispun de personal calificat; 

• au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau 

de informare şi difuzare de cunoştinţe; 

• dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specific de 

formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe; 

• nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

• şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat. 

2.3. Tipuri de servicii/acțiuni sprijinite și cheltuieli eligibile 

Tematica pentru componenta de formare profesională – durata minim 5 zile: 
a) Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena 

şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi 

sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură 

în concordanţă cu standardele Uniunii Europene; 

b) Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

c) Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

d) Pregătire tehnică:  

- noi tehnologii informaţionale,  

- introducerea de inovaţii,  

- difuzarea rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc. 

e) Managementul durabil al terenurilor: 

- Agricole 

- Forestiere; 

a) Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

b) Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie 

compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului. 
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Tematica pentru informare și difuzare de cunoștințe – durata minim 2 zile 

a) schemele de sprijin ale PAC  

b) modul de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală 

De asemenea se acorda sprijin financiar pentru: întruniri tematice, vizite la târguri, expoziţii, 

proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea participantilor privind noile 

tehnologii aplicate în diferite sectoare, acţiuni de schimb de experienţă etc. 

ATENTIE: Activitate obligatorie: Se va organiza minim o vizita de teren în cadrul cursurilor de 

formare si difuzare de cunostinte, scopul acesteia fiind prezentarea unor metode şi idei 

inovative în microregiune. Se va obtine acordul a minim uneia din fermele / agenti economici 

cu profil agoalimentar din microregiunea GALPNB în vederea efectuării vizitelor pe teren. 

ATENTIE: Activitate obligatorie: Se va organiza minim o vizita de teren în cadrul cursurilor de 

formare si difuzare de cunostinte, scopul acesteia fiind prezentarea unor metode şi idei 

inovative în microregiune. Se va obtine acordul a minim uneia din fermele / agenti cu profil 

agoalimentar din microregiunea GALPNB în vederea efectuării vizitelor pe teren. 

Aspecte minime pe care vor trebui să le descrie solicitanții 

Asigurarea locațiilor în care se vor desfășura activitățile proiectului 

Asigurarea resurselor materiale necesare pentru derularea în condiții bune a activităților 

Asigurarea experților formatori (cu atestat de formator) 

Desfășurarea activităților, evaluarea și certificarea participanților; 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională. 

onorarii şi diurnă pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 

masa pentru cursanti 

cheltuieli cu transportul expertilor formatori 

cheltuieli cu transportul cursantilor in cadrul vizitei / vizitelor in teren 

cheltuieli cu materiale didactice şi consumabile; 

cheltuieli cu  închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

cheltuieli cu închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare 

profesională; 

alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe: 

cheltuieli cu transportul cursantilor in cadrul vizitei / vizitelor in teren 

materiale informative; 

alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe. 

La costurile eligibile de mai sus, se adaugă și costurile cu auditul financiar al proiectului 

(obligatoriu). 
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Pentru a fi eligibile, locatia in care se vor desfasura cursurile de formare și activitatea / 

activitatile de informare și difuzare de cunoștințe trebuie să se deruleze în teritoriul GALPNB. 

Vizitele in teren se pot efectua si inafara teritoriului GALPNB. 

ATENTIE: Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă 

principiilor unei bune gestionări financiare. Se va avea in vedere adresa MADR nr. 62.802 / 

05.04.2013 disponibila pe www.galpnb.ro 

 
ATENTIE: La sfârşitul cursurilor de formare profesională participanţii vor primi atestate de 

participare recunoscute numai în cadrul PNDR, pe care vor fi menţionate domeniile în care a 

fost realizată formarea profesională. 

 

2.4. Criteriile de selecție ale proiectului 

 Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic: 

• înţelegerea nevoilor,  

• numărul de experţi, 

• experienţa experților, 

• logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.); 

 Planificarea activităţilor; 

 Oferta financiară. 

 
Nr.ctr. Descriere criteriu de selecție Punctaj 
1. Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic Maxim 15 
1.1 Numărul experților prevăzuți în cererea de finanțare ca făcând parte 

din echipa de implementare 
Pentru a primi punctaj la acest criteriu de selecție, echipa proiectului 
va conține cel puțin de 2 experți: manager și responsabil financiar, 
ambii responsabili de implementarea proiectului și minim 2 experți 
formatori. 
Formula de calcul: 
Nr. membri echipă x 0,5 puncte/persoană = nr. total de puncte 
Numărul de membri ai echipei trebuie să fie proporțional cu 
complexitatea proiectului și cu numărul previzionat de 
cursanți/participanți la activitățile de formare/informare și difuzare de 
cunoștințe. 
Pentru a nu crea situații artificiale, menite să conducă la creșterea 
punctajului la acest criteriu, pentru echipele care conțin mai mult de 5 
persoane se va acorda un punctaj maxim de 2,5 puncte. 

Maxim 2,5 

1.2 Membrii echipei de management (manager responsabil financiar) au 
calificarea necesară (dovedită cu diplome) și experiență (dovedită 
prin CV și adeverințe/recomandări) în implementarea de 
proiecte/derularea activităților propuse în proiect. 
Formula de calcul: 
0,5 puncte/expert x nr. de proiecte/activități similare în care a fost 
implicat in ultimii 3 ani = nr. total puncte/expert 
Lista experților va cuprinde centralizat, pentru fiecare expert, care 

Maxim 7,5 
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sunt proiectele/activitățile pe care solicitantul dorește să le 
evidențuieze în vederea obținerii punctajului 
Punctajul final va fi format prin cumularea punctelor obținute de 
fiecare expert, dar nu va depăși 5 puncte. 
Se acordă punctaj suplimentar – 2, 5 puncte - pentru solicitanții ai 
căror experți din echipa de management au experiență de lucru cu 
mediul rural dovedită. Pentru a obține cele 2,5 puncte este 
obligatoriu ca cel puțin unul dintre membrii echipei (exceptând 
responsabilul financiar) să fi lucrat cu mediul rural, în activități 
similare celor propuse prin proiect. 

1.3 Experții formatori/speakerii cheie propuși pentru activitățile de 
formare, informare și difuzare de cunoștințe au experiență de lucru 
cu mediul rural, în activități similare celor propuse prin proiect. 
Formula de calcul: 
1 punct/expert x nr. de experți cu experiență de lucru cu mediul rural 
= nr. total de puncte, 
1 punct/speaker cheie x nr. de speakeri cu experiență de lucru cu 
mediul rural = nr. total de puncte, 
Punctajul final va fi format prin cumularea celor două punctaje, dar 
nu va depăși 5 puncte. 

Maxim 5 

2 Planificarea activităţilor Maxim 30 
de puncte 

2.1 Planificarea activităților (descrierea metodologiei de implemenetare, 
tehnici, instrumente de lucru) 
Pentru o planificare detaliată a activităților (activitate/experți 
implicați/resurse alocate/durata) – 10 puncte 
Pentru o planificare parțial detaliată și parțial justificată a activităților 
(activitate/experți implicați/resurse alocate/durata) – 5 puncte 

Maxim 10 

2.2 Proiectul include și participarea fermierilor la cel o actiune cu 
caracter de schimburi de experiență, vizite de lucru, activitati care vor 
contribui la informarea acestora. 

20 

3 Cost – eficiență 25 de 
puncte 

3.1 Buget 
Se va obtine punctaj daca cel putin 60% din valoarea totală a 
bugetului indicativ este alocat pentru capitolul II – Cheltuieli pentru 
derularea proiectelor din Bugetul Indicativ. 

25 

4 Criterii de selecție locală 30 puncte 
Propunerea de proiect contribuie la realizarea indicatorilor de 
monitorizare incluși în PDL al GALPNB. 
Pentru componenta de formare, grupul țintă este minim 21 de 
persoane, din care: tineri până în 40 de ani: minim 9 participanți; 
 

15 4.1 

Pentru formare si informare și difuzare de cunoștințe, grupul țintă 
este de minim 31articipanti, din care: 

 femei: minim 12 participanți 
 tineri până în 40 de ani: minm 14 participanți 
 fermieri de semisubzistență beneficiary ai masurii 141: minim 

20 participanți 
 tineri fermieri beneficiari ai masurii 112: minim 1 participant 

Pentru a primi punctaj este necesar ca aceste 4 condiții să fie 
îndeplinite cumulativ. Punctaj: 15  puncte 

15 

PUNCTAJ TOTAL 100 puncte 
PUNCTAJ MINIM – 30 de puncte 
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CAPITOLUL 3 – Accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru ” 

Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunoştinţe 

(pentru sectorul agricol, silvic si alimentar)” 
 
Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor 
eligibile efectuate în prealabil de către beneficiar.  

Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din 

PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR. 

3.1. Completarea, depunerea și verificarea Dosarului cererii de finanțare 

Dosarul cererii de finanțare conține cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. 

Formularul standard al cererii de finanţare este disponibil în format electronic, la adresa 

www.galpnb.ro  și www.apdrp.ro.  

3.1.1. Completarea cererii de finanţare 

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform formularul 

standard al cererii de finanţare este disponibil în format electronic, la adresa www.galpnb.ro  

și www.apdrp.ro. Modificarea formularului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, 

anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată) poate conduce la 

respingerea Dosarului cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate 

Cereri de finanțare completate de mână. Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde în mod 

obligatoriu un opis, cu următoarele: 

Nr. Crt.   Titlul documentului  Nr.pagină (de la ...până la ...) 
Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie 

completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. 

În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare şi relevante, care vor preciza modul 

în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi 

în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 

CERERE DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DE SERVICII 

DATE de ÎNREGISTRARE 

Se completează de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Oficiul 

Județean – Programul FEADR pentru cererile de finanțare conforme. 

OJPDRP_______________________________________________  

Număr 

Înregistrare ___________________________________________   
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Data înregistrării______________________________________________ 

Numele și prenumele persoanei care înregistrează                     Semnătura 

A PREZENTARE GENERALĂ 
A.1. Măsura 41 

A.2. Nume prenume/Denumire solicitant 

A3 Titlu proiect 

 

A4 Prezentarea proiectului 

4.1. Programul de finanțare, axa prioritară și domeniul major de intervenție;<PNDR, AXA 4 

LEADER, MĂSURA 41, SUB-MĂSURA 411-111> 

4.2  Obiectivul proiectului – se va completa cu obiectivul specific al proiectului; <Obiectivul 

proiectului trebuie să se regăsească în obiectivele Măsurii 111 PNDR> 

4.3 Oportunitatea şi necesitatea socio-economică a proiectului; <Se va prezenta 

oportunitatea realizării proiectului și necesitatea acestuia, în contextul socio-economic al 

teritoriului acoperit prin proiect, precum și modalitatea prin care obiectivul proiectului 

contribuie la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală a GAL> 

4.4 Prezentarea activitățiilor care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării 

obiectivelor proiectului;<Se va prezenta fiecare activitate, cu descrierea modului prin care 

activitatea respectivă duce la atingerea obiectivului proiectului și precizarea numărului minim 

de participanți/activitate> 

 Componenta 
formare 

profesionala 

Componenta 
informare si difuzare 

de cunoștințe 

numărul minim de 

participanți  

21 25 

durata minimă a unei 
componente (zile) 

5 2 

 

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei; <Se vor prezenta resursele 

umane de care dispune beneficiarul în vederea implementării proiectului și expertiza pe care 

acestea o dețin în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală (în funcție de cerințele 

prezentate în anunțul publicat de GALPNB în vederea selectării). În această secțiune vor fi 

nominalizați toți experții implicați în derularea activităților proiectului, atât experții specializați 

în domeniile acoperite de obiectivul proiectului cât și experții în atribuțiile cărora intră 

activitățile de organizare. Se vor atașa copii după documentele care atestă expertiza 

experților> 
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4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului; <se vor specifica 

principalele rezultate anticipate pentru fiecare activitate prezentată la punctul 4.4> 

4.7 Bugetul Indicativ <Anexa 1> 

4.8 Durata proiectului <se va preciza durata implementării proiectului, exprimată în luni> 

A5 Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect; 

5.1 Localitate(Comună/Sat)........Județ.......Regiunea de dezvoltare Nord Est 

NOTA: Se vor prezenta localitățile din teritoriul GALPNB, din care vor fi selectați participanții 

la activitățile menționate în proiect; 

5.2 Prezentarea locației <se vor descrie locația/locațiile și logistica stabilită prin proiect 

pentru desfășurarea activitățiilor, în funcție de cerințele privind asigurarea spațiului de 

desfășurare și a logisticii necesare, prevăzute în anunțul de selecție, publicat de GALPNB. 

Pentru acțiunile de formare, locațiile vor fi stabilite pe aria județului Neamt si Iasi în care 

activează GAL sau județele limitrofe judetului Neant> 

A6 Date despre tipul de proiect și Beneficiar: 

6.1 Proiect de servicii □ 

       Proiecte atipic de servicii□ 

6.2 Beneficiar public □ 

       Beneficiar privat □ 

B INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1 Descrierea solicitantului 

B 1.1 Data de înființare: 

Codul de înregistrare fiscală: 

Statutul juridic al solicitantului: 

B1.2 Sediul social al solicitantului <nu este obligatoriu ca sediul social al solicitantului să se 

afle pe teritoriul GAL sau în spațiul rural> 

Județ:....Localitate:....Cod Poștal:...Strada:.....Nr....Bloc:...Scara:...Tel. fix/ 

mobil:......Fax:......e-mail:..... 

B1.3 Numele și prenumele reprezentantului legal și funcția acestuia în cadrul organizației 

precum și specimenul de semnătură: 

B2 Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect 

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect 

Data nașterii____Cod numeric personal____Act de identitate  Seria   Nr.      Eliberat la data 

de:       De:....Valabil până la:... 

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect 

Județ:...Localitate:...Cod Poștal:...Strada:....Nr.:..Bloc:...Scara:...Tel.  

fix/mobil:....Fax:....e-mail:..... 

B3 Informații privind contul pentru proiect F.E.A.D.R. 
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B3.1Denumirea Băncii/Trezoreriei......Denumirea Sucursalei /Filialei:.... 

B3.2 Adresa Băncii/Trezoreriei:...... 

B3.3 Cod IBAN:.............. 

B3.4Titularul contului:............... 

C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate și/sau obținute 

C. Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de servicii?  

□DA          □NU  

Dacă DA, detaliați cu datele solicitate în tabelul de mai jos: 

 

 

 

DA   

Număr 
proiecte 

Titlul 

proiectelor și 

Numărul 
contractelor de 

finanțare 

Data 
finalizării

Valoarea 
sprijinului 
(Euro) 

NU 

Program 

național* 

          

Program 

național* 

          

SAPARD           

SAPARD           

FEADR           

Alte programe 
europene* 

          

Alte programe 

internaționale* 

          

 

ANEXELE CERERII de FINANTARE 

Anexa 1- Buget Indicativ si Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli 

eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului  

Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului; 

Anexa 3 – Declarație pe Propria Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării 

(după caz);* Nu se completează în cazul proiectelor finanțate prin Sub-măsura 411.111. 

ANEXA 1 – BUGET INDICATIV 
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Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli
Eligibile 
(Euro) 

Cheltuieli 
neeligibile
(Euro) 

Total 
(Euro) 

CAP. I CHELTUIELI CU 
PERSONALUL  

      

CAP. II CHELTUIELILE PENTRU 
DERULAREA PROIECTELOR 

      

TOTAL Valoare Proiect (fara TVA)       

Valoare TVA       

TOTAL Valoare Proiect inclusiv TVA       

 
PLANUL FINANCIAR 

Planul financiar Cheltuieli 
eligibile 
EURO 

Cheltuieli 
neeligibile 
EURO 

TOTAL 

Ajutor public nerambursabil 

(contribuție UE și cofinanțare 

națională) 

      

Cofinanțare privată, din care:       

- autofinanțare       

- împrumuturi       

TOTAL PROIECT       

Procent contribuție publică      

Avans solicitat      

Procent avans solicitat ca procent 
din ajutorul public nerambursabil 

     

 
Cheltuielile eligibile sunt:  

Pentru Cap I : cheltuieli cu onorariile experților menționați în Cererea de finanțare la punctul 

A4.5, implicați în organizarea și realizarea proiectului 

Pentru Cap II : 

• cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile proiectului; 

NOTA: Participantii fiind din microregiunea GALPNB isi asigura singuri transportul la 

locatia de desfasurare a cursurilor. Pentru vizite in teren, transportul participantilor si al 

expertilor se asigura prin proiect 

• cheltuieli privind cazarea experților la acțiunile proiectului; 
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• cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului; 

• cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului; 

• cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea activităților 

proiectului; 

• cheltuieli cu consumabile în cadrul proiectului; 

• cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului; 

• cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului (ex: mape, blok-

notess, pix etc); 

• alte cheltuieli specifice proiectului. 

Se va atasa la Bugetul Indicativ, o fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile. 

Fundamentarea bugetului indicativ se va realiza pe categorii de cheltuieli eligibile corelate cu 

activitățile și rezultatele proiectului  

La realizarea fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Baza de date cu prețuri de 

referință – disponibilă pe site-ul www.apdrp.ro.  

În cazul în care serviciile bugetate nu se se regăsesc în baza de date sau prețurile utilizate 

depășesc limitele prezentate în baza de date, solicitantul are obligația să atașeze la Cererea 

de Finanțare câte o ofertă conformă pentru fiecare serviciu bugetat. 

 Fundamentarea bugetară, respectiv realizarea Bugetului indicativ va respecta principiul 

rezonabilității costurilor și prețurilor. 

ANEXA 2- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 

 Prin aceasta declarație solicitantul............., care solicită asistență financiară nerambursabilă 

prin programul FEADR pentru proiectul......, prin reprezentantul legal.....,cunoscând 

prevederile legii penale cu privire la falsul in declarații: 

 

1.Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu a beneficiat și 

nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă; 

De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, 

nu voi depune acest proiect la nici un alt program de finanțare nerambursabilă la care 

proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență; 

2.Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate din apelul de selectie publicat de 

GAL....(cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Grupul de Acțiune Locală) și 

mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare, inclusiv 

criteriile de selecție pentru care am fost punctat; 

3.Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate 

sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la 
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prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, 

documente justificative necesare; 

4.Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de 

folosință vor fi notificate APDRP în termen de trei zile de la data încheierii lor. 

5.Declar că eu și organizația mea nu suntem într-unul din următoarele cazuri: 

-Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res 

judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil); 

- Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care 

Agenția le poate justifica; 

-Vinovat de faptul că nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea contractantă ca o 

condiție de participare la licitație sau contractare; 

-Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale în 

legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri comunitare; 

-Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul 

procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiuni la adresa evaluatorului. 

6.Declar că organizația pe care o reprezint    ARE datorii catre instituții de credit, instituții 

financiar nebancare sau alte instituții de credit; 

Declar ca organizatia pe care o reprezint    Nu are datorii catre institutii de credit, institutii 

financiar nebancare sau alte institutii de credit; 

7.Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute 

în această declarație proiectul să devină neeligibil în baza criteriului „Eligibilitatea 

solicitantului” sau contractul să fie reziliat; 

8.- Nu sunt înregistrat în scopuri de TVA și că mă angajez să notific Agenției orice modificare 

a situației privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în maxim 10 (zece) zile de la data 

înregistrării în scopuri de TVA; 

- Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA); 

9.Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-

financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de 

finanțare; 

10.Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal; 

11.Declar pe propria răspundere că: Nu am datorii către bănci. 

Am datorii către bănci. În acest sens, atașez Graficul de rambursarea datoriilor către bănci și 

document de la bancă pentru certificraea respectării graficului de rambursare. 

12. Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant 

și că acestea vor fi realizate până la finalizarea proiectului. 

 

 Semnătura reprezentantului legal                   Data: 
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E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII 

Lista documentelor DA NU Pag. de 
la-până la 

Raportul asupra utilizării altor programe de 

finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 

serviciu, elemente clare de identificare ale 

serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 

stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului) întocmit de solicitant, pentru 

solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă 

începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri 

de servicii 

      

Proces verbal de recepție sau documente 

similare pentru proiectele de servicii incluse în 
Raportul asupra utilizării altor programe de 

finanțare nerambursabilă 

      

 

Documente constitutive și de atestare fiscală - în 

funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 

Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor 

și fundațiilor etc.). 

      

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor 

fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice și graficul de reeșalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul) 

      

Document de la bancă/trezorerie cu datele de 

identificare ale trezoreriei /banca și ale contului 

aferent proiect FEADR (denumirea, adresa trezoreriei, 
codul IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu APDRP). 

      

Declarație pe propria răspundere a solicitantului 

referitoare la asigurarea cofinanțării proiectului. Nu se 

depune în cazul finanțării publice de 100%. 
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Lista experților care participă la activitățile proiectului       

Documente care să ateste expertiza experților de a 

implementa activitățiile proiectului (diplome, 

certificate, referințe, etc.) 

      

Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la 

activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare 

a proiectului. 

      

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie 

avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. 

Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele 

caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice 

minimale. 
- Să conţină preţul de achiziţie pentru 
bunuri/servicii 

      

Documente care să demonstreze asigurarea 

cofinanțării de către beneficiar. Nu se depun în cazul 

finanțării publice de 100%. 

      

Certificat constatator emis conform legislației 

naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 

solicitantul nu se află în proces de lichidare sau 
faliment. 

      

Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate 

cu activitățile și rezultatele proiectului 

      

Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul 
cultural, muzeul din loc. respectivă privind 
promovarea moştenirii culturale a comunei. Este 
obligatoriu numai pentru proiectele prin care se 

finanțează studii privind patrimoniul cultural (material 

și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de 
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valorificare a acestora și punerea acestora la 

dispoziția comunității aferente măsurii 322-

componenta C.  

Copia actului de identitate a reprezentantului legal.    

 
I. INDICATORI DE MONITORIZARE 

1. Beneficiar 

Persoană juridică  

Sector public  

Sector privat  

 

2.Număr de locuri de muncă 

Create  

Menținute  

Pentru persoane 
defavorizate sau cu 
handicap 

 

3. Numărul acțiunilor de formare/informare/consultanță (se completează doar pentru 

proiectele ce prevăd acțiuni de formare / informare / consultanță): ... 

4.Numărul participanților la acțiunile de formare/informare/consultanță (se completează doar 

pentru proiectele ce prevăd acțiuni de formare / informare/consultanță) 

Total: .... , din care: 

Bărbat <25 ani  

  ≥25 ani  

Femeie <25 ani  

  ≥25 ani  

 
5. Număr de comune sprijinite – care fac obiectul studiului (se completează doar pentru 

proiectele care prevăd realizare de studii): .... 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL 

SUB-MĂSURII 411.111 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 
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Partea I – Informații generale cu 

privire la solicitant și la proiect* 

Nu se verifică la nivelul GAL. 

 

Partea a II-a – Verificarea 

concordanței documentelor 

prezentate 

I. Verificarea Cererii de Finanţare 

 

1. Solicitantul a utilizat ultima 

variantă de pe site-ul APDRP a 

Cererii de Finanţare E1.1 LS? 

Se verifică data şi versiunea cererii 

de finanţare depusă de solicitant și 

corespondența acesteia cu 

versiunea de pe site-ul APDRP – 

valabilă la data lansării Apelului de 

selecție de către GAL. 

2. Dosarul Cererii de Finanţare 

este legat, iar documentele pe 

care le conţine sunt numerotate şi 

ştampilate de către solicitant?  

Se verifică dacă Dosarul Cererii de 

Finanţare este legat, iar 

documentele pe care le conţine 

sunt numerotate şi ştampilate de 

către solicitant. 

 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

3. Referințele din Lista 

documentelor din Cererea de 

Finanțare corespund cu numărul 

paginii la care se află documentele 

din Dosarul Cererii de Finanțare? 

Se verifică dacă referințele din 

Cererea de Finanțare corespund 

cu numărul paginii la care se află 

documentele din Lista 

documentelor din cererea de 

finanţare şi din Dosarul Cererii de 

Finantare.  

4. Copia scanată a documentelor 

ataşate cererii de finanţare este 

prezentată alături de forma 

electronică a cererii de finanţare? 

Se verifică versiunea scanată a 

dosarului cererii de finanțare. Se 

verifică dacă pe CD există fişierele 

scanate conform listei 

documentelor. 

5. Dosarul original al cererii de 

finanţare corespunde cu copia pe 
Se verifică concordanța copiilor pe 

suport hârtie si electronică, cu 
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suport hârtie şi cea electronică?  originalul.  

6. Cererea de Finanţare este 

completată, semnată si ştampilată 

de solicitant ? Codul unic de 

identificare RO existent/ atribuit? 

Se verifică toate secțiunile Cererii 

de Finanțare. 

Se verifică dacă solicitantul a 

completat/a bifat corespunzator 

toate secțiunile documentului și se 

verifică corectitudinea completării 

(corelare cu documentele anexate 

Cererii de Finanțare). 

Se verifică existența semnăturii și 

ștampilei solicitantului. 

 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

7. Solicitantul a bifat /completat 

partea C din Cererea de Finanţare 

referitoare la obţinerea unei 

asistenţe financiare 

nerambursabile din alte fonduri?  

Se verifică secțiunea C din 

Cererea de Finanțare. 

Se verifică dacă solicitantul a bifat 

căsuţa corespunzătoare NU în 

Cererea de Finanţare sau a 

completat în coloanele 

corespunzătoare DA toate 

informatiile solicitate (numărul de 

proiecte, denumirea programului şi 

titlul proiectelor, valoarea 

sprijinului financiar nerambursabil 

în €).  

8. Dacă solicitantul a obținut 

asistența financiară 

nerambursabilă pentru același tip 

de serviciu, este atașat Raportul 

asupra utilizării programelor de 

finanţare nerambursabilă 

(obiective, tip de serviciu, lista 

cheltuielilor eligibile, elemente 

clare de identificare ale serviciului, 
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costul și stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului), 

întocmit de solicitant, pentru 

solicitanții care au mai beneficiat 

de programe de finanțare 

nerambursabilă, pentru aceleași 

tipuri de investiții/servicii?* 

Nu se verifică la nivelul GAL. 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 

verificare a conformităţii pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

9. Solicitantul a completat lista 

documentelor anexe obligatorii şi 

cele impuse de tipul  măsurii ? 

Se verifică dacă căsuţele sunt 

bifate şi dacă este trecut numărul 

paginii în coloana OPIS 

DOCUMENTE (pagina) din 

Cererea de Finanţare la care se 

află documentul respectiv. 

10. Solicitantul a bifat punctele 

corespunzătoare proiectului din 

Declaraţia pe propria răspundere 

a solicitantului ?  

Se verifică în Anexa nr. 2 la 

Cererea de Finanțare – 

”Declarația pe propria răspundere 

a solicitantului” dacă este 

completat numele solicitantului, al 

reprezentantului legal şi dacă au 

fost bifate căsuţele 

corespunzătoare. 

11. Solicitantul a datat, semnat şi 

ştampilat Declaraţie pe propria 

răspundere a solicitantului ? 

Se verifică în Anexa nr. 2 la 

Cererea de Finanțare – 

”Declarația pe propria răspundere 

a solicitantului” existenţa datei, 

semnăturii şi a ştampilei a 

solicitantului. 

 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 

Metodologie de verificare 
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proiecte de servicii 

12.Solicitantul a completat 
coloanele din bugetul indicativ? 

Se verifică dacă Anexa nr. 1 la 

Cererea de Finanțare – ”Buget 

Indicativ” este completată 
corespunzător, pe coloanele 
corespunzătoare cheltuielilor 

eligibile și neeligibile. 

13. Solicitantul a depus 
Fundamentarea bugetului 
inidicativ pe tipuri de cheltuieli 

eligibile corelat cu activitățile și 

rezultatele proiectului?  

Se verifică dacă Anexa nr. 1 la 

Cererea de Finanșare – ”Buget 

Indicativ” are atașată 

fundamentarea bugetului 
proiectului. 

14.Indicatorii de monitorizare, 
specifici masurii respective, 
prevazuti in Cererea de 

finantare sunt completați de 

către solicitant?  

Se verifică în secțiunea I. 

Indicatori de monitorizare dacă 
indicatorii de monitorizare sunt 
completaţi de către solicitant.  

15. Obiectivele, tipul de 

beneficiar și tipul de serviciu 

prezentate în Cererea de 

Finanțare se încadrează în fișa 

măsurii?  

Se verifică în Cererea de 

Finanțare secțiunile A 4.2 – 

”Obiectivele proiectului” și A6 – 

”Date despre tipul de proiect și 

Beneficiar”. 
Se verifică dacă datele 

prezentate în aceste secțiuni 

corespund cu obiectivele, tipul 

de beneficiar și tipul de serviciu 

menționate în Fișa Măsurii 111 

din PNDR. 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

Partea a II-a – Verificarea 

concordanței documentelor 

prezentate 
II. Verificarea documentelor 

Se verifică Cererea de Finanțare 

- secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 
proiectelor de servicii 
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anexate 

1. Documente constitutive și de 

atestare fiscală 
  

Se verifică dacă existența 

acestor documente a fost bifată 

în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 
proiectelor de servicii. 
Se verifică dacă aceste 
documente au fost anexate, 
sunt completate, semnate şi 
poartă ştampila administraţiei 
care l-a eliberat şi că sunt emise 
pe numele solicitantului. 

2. Certificat/Certificate care să 
ateste lipsa datoriilor restante 
fiscale şi sociale emise de 
Direcţia Generala a Finanţelor 
Publice şi graficul de 
reeşalonare a datoriilor catre 
bugetul consolidat (dacă este 
cazul) 

Se verifică dacă existența 

acestor documente a fost bifată 

în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 
proiectelor de servicii. 
Controlul conformităţii va 
consta în verificarea faptului că 
documentele sunt anexate, 
completate, semnate, poartă 
ştampila administraţiei care le-a 
eliberat si sunt valabile în 
momentul depunerii Cererii de 
Finanţare, conform legislatiei în 
vigoare. 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

3. Document de la 
bancă/trezorerie cu datele de 
identificare ale băncii/trezoreriei 
şi ale contului aferent proiect 
FEADR (denumirea, adresa 

Se verifică dacă existența 

acestui document a fost bifată 

în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 
proiectelor de servicii. 
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băncii/trezoreriei, codul IBAN al 
contului în care se derulează 
operaţiunile cu APDRP. Pentru 

solicitanții publici documentul 

va fi eliberat obligatoriu de 
trezorerie).  

Controlul conformităţii va 
consta în verificarea faptului că 
documentul este anexat, 
completat, semnat şi poartă 
ştampila administraţiei care l-a 
eliberat. 

4.Declarație pe propria 

răspundere a solicitantului dată 
de reprezentantul legal de 
proiect că va asigura 

cofinanțarea proiectului și cu 

precizarea sursei de 

cofinanțare.* 

(numai în cazul proiectelor de 

servicii atipice, dacă în Fișa 

Măsurii din Planul de Dezvoltare 
Locală este prevăzută 

cofinanțare privată)  

Nu se verifică în cazul Sub-
măsurii 411.111 

- 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

5.Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanţare 
nerambursabilă(obiective, tip de 
serviciu, lista cheltuielilor 
eligibile, elemente clare de 
identificare ale serviciului, 

costul și stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului) 
întocmit de solicitant - pentru 

solicitanții care au mai 

beneficiat de alte programe de 

finanțare nerambursabilă 

începând cu anul 2002, pentru 

Se verifică în Secțiunea C din 

cererea de finanțare dacă 

solicitantul declară că a obținut 

finanțare nerambursabilă. În 

cazul în care au mai fost 

obținute finanțări 

nerambursabile, se verifică 

dacă existența Raportului a fost 

bifată în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 

proiectelor de servicii și dacă 

Raportul a fost atașat Cererii de 

Finanțare. 
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aceleași tipuri de servicii.* 

se verifică numai dacă 
solicitantul a declarat că a mai 

obținut finanțare 

nerambursabilă 

  
  
  

6.Lista experților care participă 

la activitățile proiectului 

Se verifică secțiunea A – 

punctul 4.5 ” Prezentarea 

resurselor umane disponibile și 

a expertizei” din Cererea de 

Finanțare. 

Se verifică dacă existența Listei 

experților a fost bifată în 

secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 
proiectelor de servicii. Se 
verifică dacă lista este anexată 

la Cererea de finanțare și 

cuprinde toți experții 

menționați la punctul A 4.5 din 

Cererea de Finanțare. 

 
 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

7. Documente care să ateste 

expertiza experților de a 

implementa activitățile 

proiectului (diplome, certificate, 

referințe, etc, ale experților 

prezentați în Cererea de 

Finanțare) 

Se verifică dacă existența 

acestor documente a fost bifată 

în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 
proiectelor de servicii. 
Controlul conformităţii va consta 
în verificarea că documentele 
sunt anexate, completate, 
semnate, poartă ştampila 

organizației care le-a eliberat. 

Dacă documentele sunt depuse 
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în copie, solicitantul trebuie să 

se asigure de concordanța cu 

originalul prin înscrierea 
”Conform cu originalul” pe 
fiecare document anexat la 

Cererea de Finanțare.  

8. Acordul scris al fiecărui 
expert pentru participarea la 

activitățile proiectului, pe toată 

durata de desfășurare a 

proiectului. 

Se verifică dacă existența 

acestor document a fost bifată în 

secțiunea E. Lista documentelor 

anexate proiectelor de servicii. 

Se verifică existența 

declarațiilor pentru fiecare 

dintre experții ce se regăsesc în 

Lista experților care participă la 

activitățile proiectului. 

Declarațiile trebuie să fie 

semnate de fiecare expert. 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

9. Extras din procesul verbal de 

recepție sau documente similare 

pentru proiectele de servicii, 

înscrise în secțiunea C a Cererii 

de Finanțare* 

se verifică numai dacă 
solicitantul a declarat că a mai 

obținut finanțare 

nerambursabilă 

Se verifică în Secțiunea C din 

cererea de finanțare dacă 

solicitantul declară că a obținut 

finanțare nerambursabilă. În 

cazul în care au mai fost 

obținute finanțări 

nerambursabile, se verifică dacă 

existența extrasului din procesul 

verbal de recepție sau a 

documentelo similare a fost 

bifată în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 

proiectelor de servicii și dacă 

acesta a fost atașat Cererii de 

Finanțare. 
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Controlul conformităţii va consta 
în verificarea că acest proces 

verbal de recepție sau 

documente similare este semnat 
şi/sau poartă ştampila 

solicitantului și viza 

finanțatorului. 

10.Oferte conforme - documente 
care trebuie avute în vedere la 

stabilirea rezonabilității 

prețurilor pentru bunuri/servicii*

Acestea se depun în cazul în 
care categoriile de bunuri sau 
servicii nu se regăsesc sau 

depășesc limitele prevăzute în 

baza de date  

Dacă este cazul, se verifică dacă 
aceste documente au fost bifate 

în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 

proiectelor de servicii și dacă 

acestea au fost atașate Cererii 

de Finanțare. Acestea trebuie să 

aibă cel puțin următoarele 

caracteristici: 

-Să fie datate, personalizate și 

semnate; 

-Să conțină detalierea unor 

specificații tehnice minimale; 

-Să conţină preţul de achiziţie. 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

11.Fundamentarea bugetului 
inidicativ pe tipuri de cheltuieli 

eligibile corelat cu activitățile și 

rezultatele proiectului  

Se verifică dacă Anexa nr. 1 la 

Cererea de Finanțare – ”Buget 

Indicativ” are atașată 

fundamentarea bugetului 
proiectului. 

Se verifică dacă  existența 

acestui document  a fost bifată 

în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 

proiectelor de servicii și dacă 

acesta a fost atașat Cererii de 
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Finanțare. 

12. Contract/angajament cu 
primăria, şcoala, căminul 
cultural, muzeul/muzeele din 
localitatea respectivă privind 
promovarea moştenirii culturale 
a comunei. Este obligatoriu 
numai pentru proiectele prin 

care se finanțează studii privind 

patrimoniul cultural (material și 

imaterial) din spațiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a 

acestora și punerea acestora la 

dispoziția comunității aferente 

măsurii 322-componenta C. * 
Nu se verifică pentru Sub-
măsura 411.111 

- 

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de 
verificare a conformităţii pentru 
proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

13. Certificat emis conform 

legislației naționale în vigoare, 

din care să rezulte faptul că 
solicitantul nu se află în proces 
de lichidare sau faliment. 

Solicitanții constituiți în baza 

OG26/2000 nu fac obiectul 
acestei verificări. 

Se verifică dacă  existența 

acestui document a fost  bifată 

în secțiunea E. Lista 

documentelor anexate 

proiectelor de servicii și dacă 

acesta a fost atașat Cererii de 

Finanțare.  

Se verifică valabilitatea 
documentului şi numărul de 
înregistrare. Documentul trebuie 
să fie eliberat în numele 
solicitantului, semnat, ştampilat 
de către autoritatea emitentă 
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emis cu cel mult o lună înaintea 
depunerii Cererii de Finanţare. 
Se verifică dacă solicitantul nu 
este în curs de lichidare sau 
faliment. 

14.Copia actului de identitate a
reprezentantului legal 

Se verifică dacă  existența 

acestui document a fost bifată în 

secțiunea E. Lista documentelor 

anexate proiectelor de servicii și 

dacă acesta a fost atașat Cererii 

de Finanțare. Expertul se 

asigură de prezenţa copiei și 

verifică  conformitatea cu actul 
de identitate original.  

15.Alte documente justificative 
(se vor specifica după caz) 

 - 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII INIȚIALE A CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN 

CADRUL SUB-MĂSURII 411.111* 
se verifică numai la nivelul OJPDRP 

Formular E 1.2.1 L  – Fişa de 

verificare a conformităţii inițiale

Metodologie de verificare 

1.Solicitantul a mai depus 
pentru verificare această cerere 

de finanţare în baza aceluiași 

Raport de Selecție <nr.../data> al 

GAL<denumire GAL> (se va 
completa de către expertul 

verificator nr. și data Raportului 

de Selecție care însoțește 

Cererea de Finanțare și cu 

denumirea GAL)? 

Expertul SVCF verifică dacă 

Cererea de Finanțare a mai fost 

depusă și dacă da, de câte ori a 

fost depusă fiind însoțită de 

același Raport de Selecție. 

Dacă a mai fost depusă de două 

ori în baza aceluiași Raport de 

Selecție, Cererea de Finanțare 

nu va fi acceptată pentru 

verificare și va fi declarată 

neconformă. 

2.Solicitantul (inclusiv 

acţionarii/asociații majoritari ai 
Dacă solicitantul se regăsește 

cu două sau mai multe proiecte, 
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solicitantului) se regăsește cu 

două sau mai multe proiecte, cu 
obiective ce se regăsesc în 

aceeași măsură, în cadrul 

aceluiași Raport de Selecție? 

cu obiective ce se regăsesc în 

aceeași măsură, în cadrul 

aceluiași Raport de Selecție, 

proiectul nu va fi acceptat 

pentru verificare și va fi declarat 

neconform. 

Formular E 1.2.1 L  – Fişa de 

verificare a conformităţii inițiale

Metodologie de verificare 

3.Proiectul pentru care s-a 

solicitat finanțare este încadrat 

corect în măsura în care se 

regăsesc obiectivele și tipul de 

investiții/servicii ale proiectului?

Se va verifica încadrarea 
corectă a proiectului pentru care 

s-a solicitat finanțare în măsura 

din PNDR. Se verifică dacă 

obiectivele, tipul de beneficiar și 

tipul de investiție/serviciu 

prezentate în proiect se 

regăsesc în fișa măsurii din 

PNDR. 
Pentru proiectele atipice – care 

vizează acțiuni din afara 

măsurilor PNDR (specificate în 
Regulamentul 1698/2005), 

acțiuni ce contribuie la 

obiectivele PNDR și ale 

strategiei de dezvoltare locală, 
se va utiliza ca bază de 

verificare fișa măsurii aferente, 

existentă în Planul de Dezvoltare 
Locală al GAL care a selectat 
proiectul.  

4.Fișa de verificare a 

conformității emisă de 

GAL(GE2.1LS) este atașată la 

Cererea de Finanțare, respectă 

formatul cadru al formularului și 

este semnată de cel puțin doi 

experți din cadrul GAL?  

Se verifică existența Fișei de 

verificare a conformității emisă 

de GAL, dacă respectă formatul 

cadru al formularului GE2.1LS și 

este semnată de cel puțin doi 

angajați din cadrul GAL, pentru 

a se asigura principiul de 
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verificare ”4 ochi”. 

Formular E 1.2.1 L  – Fişa de 

verificare a conformităţii inițiale

Metodologie de verificare 

5.Fișa de verificare a eligibilității 

emisă de GAL (GE3.1LS) este 

atașată la Cererea de Finanțare, 

respectă formatul cadru al 

formularului și este semnată de 

cel puțin doi experți din cadrul 

GAL? 

Se verifică existența Fișei de 

verificare a eligibilității emisă de 

GAL, dacă respectă formatul 

cadru al formularului GE3.1LS și 

este semnată de cel puțin doi 

angajați din cadrulGAL. 

6.Fișa de verificare a criteriilor 

de selecție emisă de 

GAL(GE3.2L) este atașată la 

Cererea de Finanțare, respectă 

formatul cadru al formularului și 

este semnată de cel puțin doi 

experți din cadrul GAL? 

Se verifică existența Fișei de 

verificare a criteriilor de selecție 

emisă de GAL, dacă respectă 
formatul cadru al formularului 

GE 3.2 L și este semnată de cel 

puțin doi angajați din cadrul 

GAL.  

7.Raportul de Selecție emis de 

GAL este atașat la Cererea de 

Finanțare, este datat și prezintă 

numele, semnătura și 

aparteneța la mediul public sau 

privat a fiecăruia dintre membrii 

Comitetului de Selecție; prezintă 

numele și semnătura 

reprezentantului CDRJ care a 
participat ca observator la 

procesul de selecție; prezintă 

avizarea președintelui 

GAL/Reprezentantului legal al 
GAL sau al al unui alt membru al 
Consiliului Director al GAL 
mandatat în acest sens? 

Se verifică existența Raportului 

de selecție emis de GAL și dacă 

acesta conține informații cu 

privire la numărul de proiecte 
retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate, 

valoarea acestora și numele 

solicitanților. Cererea de 

Finanțare care este verificată 

trebuie să se regăsească în lista 
proiectelor selectate. Se verifică 
dacă Raportul este datat, dacă 

prezintă numele și semnătura 

membrilor Comitetului de 

selecție și aparteneța acestora 

la mediul public, privat sau 
societate civilă. De asemenea se 
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verifică dacă selecția proiectelor 

s-a realizat aplicând regula de 
„dublu cvorum”. 

Formular E 1.2.1 L  – Fişa de

verificare a conformităţii inițiale

Metodologie de verificare 

8. Raportul de Selecție emis de 

GAL este însoțit de copii ale 

Declarațiilor privind evitarea 

conflictului de interese, ale 
persoanelor implicate la nivelul 

GAL în evaluarea și selecția 

proiectelor (membri în Comitetul 

de Selecție, în Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor –

dacă este cazul și angajații GAL 

implicați în procesul de 

evaluare)? 

Se verifică prezența copiilor 

Declarațiilor privind evitarea 

conflictului de interese semnate 
de persoanele implicate în 

procesul de evaluare și selecție.  

9. Obiectivele proiectului se 
încadrează în Planul de 
Dezvoltare Locală? 

Se verifică dacă obiectivele 
proiectului depus se încadrează 
în obiectivele Măsurii 111 
prezentată în Planul de 
Dezvoltare Locală al GAL pe 
teritoriul căruia se va realiza 
proiectul. 

10. Valoarea totală eligibilă a 

proiectului nu depașește suma 

de 400.000 euro? 

Se verifică dacă valoarea totală 
eligibilă a proiectului nu 

depășește suma de 400.000 

euro. 
Această valoare este 

menționată în cea de-a X-a 

propunere de modificare a 
PNDR, astfel proiectele care 

depășesc valoarea totală 

(eligibilă+neeligibilă) de 400.000 
de euro. dar se încadrează ca 
valoare maximă eligibilă în 
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această sumă, vor putea fi 
contractate ulterior aprobării de 
către Comisia Europeană a 
propunerii de modificare a 
PNDR. 

Formular E 1.2.1 L  – Fişa de 

verificare a conformităţii inițiale

Metodologie de verificare 

11. Valoarea finanțării 

nerambursabile nu depașește 

suma de 200.000 euro? 

Se verifică dacă valoarea 

finanțării nerambursabile a 

proiectului nu depășește suma 

de 200.000 euro. 

12. Investiția/serviciul prevăzută 

prin proiect se realizează pe 
teritoriul acoperit de GAL?  

Pentru proiectele de servicii 
expertul SVCF verifică dacă 

localitățile menționate în 

Cererea de Finanțare pentru 

servicii, la secțiunea A5 

Amplasamentul proiectului, 
punctul 5.1Localitate, se 
regăsesc pe teritoriul acoperit 
de GAL-conform Planului de 
Dezvoltare Locală al GAL care a 
selectat proiectul. 

 

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN CADRUL SUB-

MĂSURII 411.111 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

A.Obiectivele și tipul proiectului Pentru proiectele ce se 
regăsesc în obiectivele măsurii 
111 din PNDR, se verifică dacă 
obiectivele proiectului se 
regăsesc în obiectivele 

menționate în Fișa măsurii 111 

și în fișa măsurii din Planul de 

Dezvoltare Locală. 
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B. Localizarea proiectului este în 

spațiul LEADER acoperit de 

Grupul de Acțiune Locală care a 

selectat proiectul, așa cum este 

menționat în Planul de 

Dezvoltare Locală? 

Proiectul trebuie să fie localizat 

în spațiul eligibil LEADER 

acoperit de Grupul de Acțiune 

Locală care a selectat proiectul, 

așa cum este menționat în 

secțiunea privind teritoriul din 

cadrul Planului de Dezvoltare 
Locală. 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

  Se verifică dacă datele privind 
amplasarea proiectului, din 

secțiunea A5 - 5.1 din Cererea 

de finanțare, sunt cuprinse în 

teritoriul acoperit de GAL. În 
acest sens expertul verifică 
Planul de Dezvoltare Locală al 
GAL care a selectat proiectul. 
Astfel se verifică dacă: 
- pentru proiectele ce se 
regăsesc în obiectivele Măsurii 

111, localitățile din care vor fi 

selectați participanții la 

activitățile menționate în 

proiect, fac parte din teritoriul 
GAL;  
Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de 

Finanțare, se verifică(doar în cazul 

proiectelor ce se regăsesc în 
obiectivele Măsurii 111), dacă 

locațiile descrise corespund 

cerințelor din Apelul de Selecție al 

GAL pentru acțiunile de formare, 

iar pentru acțiunile de informare și 

difuzare a cunoștințelor, se verifică 

dacă solicitantul a menționat 



 
38

localitățile în care se vor desfășura 

aceste acțiuni. Pentru acțiunile de 

formare, se verifică dacă locațiile 

au fost stabilite pe aria județului în 

care activează GAL sau județele 

limitrofe acestuia. 

 
 
 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

1.VERIFICAREA 

ELIGIBILITĂȚII 

SOLICITANTULUI 

Această verificare constă în 
asigurarea că solicitantul 
aparţine categoriilor de 
solicitanţi eligibili menţionaţi în 

Fișa măsurii 111 din PNDR. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 
CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Cererea de finanțare   

Documente constitutive și de 

atestare fiscală. 

În funcție de tipul de beneficiar 

se vor prezenta documentele 

prevăzute de legislația din 

domeniu în vigoare. 

Se verifică concordanţa 
informaţilor menţionate în 

paragraful B Informații privind 

solicitantul – din Cererea de 

finanțare, cu cele menţionate în 

document/documente. 

Certificat emis conform 

legislației naționale în vigoare, 

din care să rezulte faptul că 
solicitantul nu se află în 
proces de lichidare sau 
faliment. 

Se verifică dacă solicitantul nu 
se află în proces de lichidare sau 

faliment. Solicitanții constituiți în 

baza OG26/2000 nu fac obiectul 
acestei verificări. 

Certificat/Certificate care să 

ateste lipsa datoriilor fiscale și 

sociale restante și graficul de 

Certificatul de atestare fiscală va 
avea obligatoriu completată 
secţiunea C-Informaţii pentru 
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reeșalonare a datoriilor către 

bugetul consolidat, dacă este 
cazul. 

verificarea eligibilităţii 
persoanelor juridice pentru 
accesarea fondurilor externe 
nerambursabile, pct.a) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 
CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Declarație pe proprie 

răspundere a solicitantului 
dată de reprezentantul legal de 
proiect că va asigura 

cofinanțarea proiectului și cu 

precizarea sursei de 

cofinanțare 

Declarația nu se depune în cazul 

proiectelor pe M 411-111 – unde 

finanțarea publică este de 100%. 

Document de la 
bancă/trezorerie cu datele de 
identificare ale 

băncii/trezoreriei și ale 

contului aferent proiect 
FEADR (denumirea, adresa 
băncii/ trezoreriei, codul IBAN 
al contului în care se derulează 

operațiunile cu APDRP). 

Pentru beneficiarii publici 
documentul va fi eliberat 
obligatoriu de trezorerie   

Se verifică dacă informațiile 

furnizate în cererea de finanțare 

corespund cu cele menționate în 

document. 

Pentru solicitanții publici, ADI-uri 

este obligatoriu cont deschis la 
trezorerie; 

Declarația pe proprie 

răspundere –Anexa 2 la 

Cererea de Finanțare 

Se verifică dacă sunt bifate 

căsuțele corespunzătoare, 

aferente tuturor punctelor 

existente în Declarația pe proprie 

răspundere și dacă aceasta este 

datată, semnată și ștampilată. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 
CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Raportul asupra utilizării altor Se verifică dacă Raportul asupra 
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programe de finanţare 
nerambursabilă  

utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă este 
completat de către solicitant. 
În cazul în care solicitantul a mai 

obținut finanțări nerambursabile 

pentru același tip de servicii se 

verifică obligatoriu procesul 

verbal de recepție sau document 

similar aferent serviciilor 

menționate.  

Proces verbal de recepție 

aferent serviciilor sau 
document similar pentru 
proiectele de servicii, înscrise 

în secțiunea C a Cererii de 

Finanțare 

Se verifică dacă există 

suprapunere totală sau parțială 

cu propunerile din cererea de 
finanţare. 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

1.1.a. Solicitantul aparține 

categoriei solicitanților eligibili 

pentru măsura 111 din PNDR.  

Solicitanți eligibili pentru măsura 

111 din PNDR, sunt : 
- persoane juridice constituite în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare din România, care au 
prevăzut în obiectul lor de 
activitate formarea profesională/ 

informarea și difuzarea de 

cunoștințe  

Verificarea este bazată pe 
informaţiile menţionate în 
formularul de Cerere de finanţare 
şi din documentele anexate din 

care să reiasă statutul juridic și 

obiectul de activitate al 
solicitantului. Se verifică 
documentele de 
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înființare/certificare ale 

solicitantului, în funcție de 

încadrarea juridică a acestuia 

1.2 Solicitantul respectă 

condițiile de eligibilitate 

specifice, prevăzute în Apelul 

de selecție publicat de GAL (în 

cazul în care sunt criterii de 
eligibilitate impuse de GAL –

preluate din PDL – în plus față 

de criteriile prevăzute în Fișa 

măsurii)? 

Expertul verifică dacă în Apelul 

de selecție publicat de GAL 

există condiții de eligibilitate în 

plus față de criteriile impuse prin 

fișa măsurii 111 PNDR. În cazul în 

care există condiții de 

eligibilitate suplimentare, 
expertul va verifica dacă acestea 
sunt îndeplinite.  

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în 
totalitate angajamentele luate 

în Declarația pe proprie 

răspundere –Anexa 2 la 

Cererea de Finanțare? 

Expertul verifică în Cererea de 

finanțare dacă sunt bifate 

căsuțele corespunzătoare, 

aferente tuturor punctelor 

existente în Declarația pe proprie 

răspundere și dacă aceasta este 

datată, semnată și ștampilată iar 

dacă pe parcursul verificării 
proiectului expertul constată că 

sunt respectate punctele însușite 

prin Declarație 

1.4 Există riscul dublei 

finanțări pentru același 

serviciu? 

Verificarea evitării dublei 
finanţări se  efectuează prin 
următoarele corelări: 

•existenţei bifelor în secțiunea C 

și a datelor din Raportul asupra 

utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă;  
•din Declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului ca 

„proiectul propus asistenței 



 
42

financiare nerambursabile 
FEADR nu beneficiază de altă 

finanțare din programe de 

finanțare nerambursabilă”;  

Verificarea în Baza de date cu proiecte SAPARD (se atașază print screen cu rezultatul 

verificării) /FEADR sau alte programe de finanțare pentru care APDRP prin protocoale cu alți 

finantațori deține Baze de Date, astfel: 

¬ În cazul în care se constată faptul că, solicitantul a beneficiat de alt program de 

finanțare nerambursabilă, dar nu a consemnat acest lucru în cererea de finanțare, cererea 

de  finanțare va fi declarată neeligibilă; 

 

¬ În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție aferente 

serviciilor sau documentelor similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a 

Cererii de Finanțare, că există suprapunere totală cu propunerile din cererea de finanţare, 

cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă; 

 

¬ În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție aferente 

serviciilor sau documentelor similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a 

Cererii de Finanțare, că există suprapunere parțială cu propunerile din cererea de finanţare, 

cheltuielile aferente suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de 

eligibilitate, în caz contrar întreaga cerere devine neeligibilă; 

 

¬ În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare 

FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va fi 

declarată neeligibilă. 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

2.Verificarea criteriilor generale 
de eligibilitate. 
 

2.1 În Cererea de Finanțare 

beneficiarul trebuie să 

demonstreze prin activitățile 

propuse și resursele umane 

alocate acestora, oportunitatea 

- Se verifică dacă serviciul 

propus este în concordanță cu 

obiectivele măsurii. 
Se verifică dacă beneficiarul a 
indicat tipul de servicii/acţiuni 
sprijinite prin proiect, a definit 

obiectivele și a specificat 

perioada de referință.  
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și necesitatea proiectului. Se verifică dacă din descrierea 
de la punctul 4.3 din Cererea de 

finanțare reiese oportunitatea și 

necesitatea proiectului, astfel: 

- Activitățile propuse prin 

proiect, privind necesitatea și 

eficiența lor legate de realizarea 

obiectivelor  proiectului; 

- Nr. minimum de participanți 

(15 persoane) la activitățile de 

formare a fost respectat; 

- Nr. minimum de participanți 

(20 persoane) la activitățile de 

informare a fost respectat; 

- Durata minimă a activităților 

de formare/informare a fost 
respectată (5 zile, respectiv 2 
zile); 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

 ����������Ü -  Calificarea profesională a 

experților din proiect, in baza 

documentelor anexa solicitate 
privind calificarea expertilor, 

corespunde tipului de activități 

propuse;   

-Numărul de experți prevăzuți în 

proiect este corelat cu gradul de 

complexitate al activităților; 

-Disponibilitatea experților 
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nominalizați în proiect pe 

perioada de desfășurare a 

proiectului; 
-Alocarea de timp pentru 

activități, este corelată cu 

gradul de complexiate și cu 

alocarea de resurse umane. 

-Activitățile proiectului sunt 

corelate cu rezultatele 

preconizate a se obține.  

3.VERIFICAREA BUGETULUI 
INDICATIV 

Verificarea constă în : 
-Asigurarea că toate costurile 
de servicii propuse pentru 
finanţare sunt eligibile şi 
calculele sunt corecte. Bugetul 
indicativ este structurat pe două 
capitole – cheltuieli cu 

personalul și cheltuieli pentru 

derularea proiectelor. 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

 ����������Ü -Verificarea bugetului indicativ 
privind corectitudinea 

informațiilor furnizate, 

analizând și fundamentarea 

bugetară , care privește 

corelarea dintre activitățile și 

resursele umane alocate 
acestora prin proiect ,cu sumele 
prevazute în capitolele din 

buget pentru aceste activități. 
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3.1. Informaţiile furnizate în 
cadrul bugetului indicativ din 
cererea de finantare sunt 
corecte şi sunt în conformitate 
cu Fundamentarea Bugetului 
indicativ pe categorii de 
cheltuieli eligibile? 
Dacă valoarea proiectului 

menționată în Buget nu este 

fundamentată prin activitățile și 

resursele umane alocate, se 
poate aprecia ca bugetul este 
supradimensionat în raport cu 
rezultatele preconizate a se 

realiza, atunci se bifeaza căsuța 

NU și  criteriul de eligibilitate nu 

este îndeplinit.  

•Se verifică în Cererea de 

Finanțare, activitățile propuse 

prin proiect și resursele umane 

alocate acestora. 
•Se verifică bugetul indicativ 
privind corectitudinea 

informațiilor furnizate, corelat 

cu fundamentarea bugetului 

față de activitățile și resursele 

umane alocate acestora prin 
proiect. 
Se verifică încadrarea 
categoriilor de cheltuieli 
eligibile pe cele două capitole 
bugetare; suma cheltuielilor 
aferente fiecărui capitol din 
fundamenatre trebuie să fie 
egală cu suma prevazută pentru 
fiecare capitol bugetar. 

Se verifică și dacă Bugetul este 

fundamentat din punct de 

vedere al activităților și 

resurselor umane alocate. 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 
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3.2. Sunt cheltuielile eligibile în 

conformitate cu acțiunile 

specificate în cadrul Planului de 
Dezvoltare Locală? 

Se verifică dacă cheltuielile 

eligibile și neeligibile sunt 

trecute în coloanele 
corespunzătoare acestora 

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor 
eligibile este trecut în coloana 
cheltuielilor eligibile? 

În cazul în care solicitantul a 

bifat în căsuța corespunzătoare 

din Declarația pe propria 

răspundere din Cererea de 

Finanțare că este plătitor de 

TVA, TVA-ul este neeligibil. 
În cazul în care solicitantul 

bifează în căsuța 

corespunzătoare din Declarația 

pe propria răspundere din 

Cererea de Finanțare că nu este 

plătitor de TVA, atunci TVA-ul 
aferent cheltuielilor eligibile 
este eligibil. În cazul în care 
solicitantul nu bifează nici una 

din casuțe se consideră TVA-ul 

neeligbil.  

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 
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4. Fișa de verificare a bazei de 

date prețuri  

4.1. Categoria de servicii se 

regasește în Baza de Date? 

4.2. Dacă la pct. 4.1. este DA, 
preţurile utilizate sunt în limitele 
prevăzute în Baza de Date ? 

Expertul verifică dacă categoria 
de servicii din fundamentarea 
bugetară  se regăsesc în Baza 

de date prețuri de pe site-ul 

APDRP 

Dacă prețurile sunt în limitele 

prevăzute în  Baza de Date, 

expertul bifează în căsuța 

corespunzătoare DA, suma 
acceptată de evaluator fiind cea 
din fundamentarea 

bugetară.Dacă prețurile nu sunt 

în limitele prevăzute în  Baza de 

Date, expertul bifează în căsuța 

corespunzătoare NU. 

4.3 Dacă la pct. 4.1 sau pct. 4.2. 
răspunsul este NU (valorile nu 
se regasesc în limitele admise 
în baza de date), solicitantul  a 
prezentat o ofertă conformă 
pentru fiecare serviciu? 

Ofertele conforme sunt 
documente obligatorii care 
trebuie avute în vedere la 

stabilirea rezonabilității 

prețurilor și trebuie să aibă cel 

puțin următoarele caracteristici: 

-Să fie datate, personalizate și 

semnate; 

-Să conțină detalierea unor 

cerinte minimale. 
-Să conţină preţul de achiziţie 
pentru serviciul respectiv 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 



 
48

5. Solicitantul a creat condiţii 
artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii?

Condițiile artificiale - 

fracţionarea artificială a 
serviciului cu scopul de a 
depăşi plafonul maxim pentru 
un proiect, în cadrul măsurii. 
Costurile prevăzute în proiect 
trebuie să fie rezonabile, 
justificate şi să corespundă 
principiilor unei bune gestionări 
financiare, în special din punct 
de vedere al raportului preţ-
calitate şi al rentabilităţii. 
Valoarea proiectelor ar putea fi 
supraestimată, în cazul în care 
pentru  fiecare proiect în parte, 

ar fi bugetate distinct acțiuni și 

activități comune: 

-cheltuieli pentru acțiuni de 

pregătire a actiunilor de formare 

și informare, pentru fiecare 

proiect în parte; 

-cheltuieli pentru managerul și 

experții care se ocupă de 

organizare, pentru fiecare 
proiect în parte; 

-achiziționarea de servicii 

(comune tuturor proiectelor) în 
cadrul fiecărui proiect în parte, 
etc.;  
Alocare bugetară nejustificată la 
capitolul I din Bugetul indicativ 
în raport cu numărul 

participanților la acțiunile 

proiectului și cu durata 

acțivităților principale din 

proiect¬; 

Durata totală de implementare a 
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proiectului nejustificat de mare 

față de durata activităților 

principale din proiect – cursuri, 

seminarii etc.¬ 

Formular (G)E 3.1 LS – Fişa de 

verificare a eligibilității pentru 

proiecte de servicii 

Metodologie de verificare 

6. Planul Financiar 
6.1 Planul financiar este corect 
completat şi respectă gradul de 

intervenţie publică așa cum este 

prevăzut în  Fisa masurii din 

PNDR/Fișa Măsurii din Planul de 

Dezvoltare Locală?  

Dacă Planul Financiar nu este 
corect completat, expertul 
completează corect Planul 

financiar din Fișa de verificare 

E3.1 și va informa solicitantul 

de aceste modificări prin 
intermediul formularului E3.4. 

 

3.1.2. Depunerea dosarului Cererii de finanțare  

Cererile de finanţare, odată finalizate, se multiplică în trei exemplare de către solicitant. 

Originalul şi două copii a cererii de finanțare, împreună cu două formate electronice (CD) şi 

cu documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la secretariatul GAL Podisul 

de Nord al Barladului.  

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile 

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n 

este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât 

să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 

Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).  

Important! Vor fi ataşate două copii electronice (prin scanare) a Cererii de finanțare, ca și a 

tuturor documentelor ataşate Cererii de Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea 

conform listei documentelor (secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare). Scanarea se 

va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” 

etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) 

în fişiere format PDF. 

 
3.1.4. Selecția proiectelor - Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al 
GALPNB 
GAL Podisul de Nord al Barladului are elaborata o procedură de selectie proprie disponibila 
pe www.galpnb.ro (versiunea 03) în care este descris procesul de evaluare în vederea 
selectiei  proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea contestaţiilor asa cum a fost 
mentionat în capitolul ”Mecanismul de implementare” din Planul de Dezvoltare Locală a 
GALPNB. Acesta procedura este aprobate de adunarea generală a GALPNB. Comitetul de 



 
50

Selectie al GALPNB stabileste punctajul criteriilor de selectie preluate din: Prezentul Ghid al 
Solicitantului măsurii 411.111. Proiectele ce vor fi implementate în teritoriu in care activeaza 
GALPNB si vor fi selectate si propuse spre finantare la APDRP, astfel încât punctajul maxim 
acordat să nu depăsească 100 de puncte.   
3.2. Contractarea fondurilor – Conform apel de selectie forma detaliata existent pe 

www.galpnb.ro.  

3.3. Plata 
Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit Neamt sau Iasi, în două exemplare pe suport de hârtie, la care 

ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată 

trebuie să cuprindă toate documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE 

PLATĂ. www.apdrp.ro. 

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată este de 

maxim 90 de zile calendaristice de la data când cererea de plată este completă. 

 

CAPITOLUL 4 – Informaţii utile pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile  
4.1. DICȚIONAR  

� Solicitant – persoană fizică sau juridică, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil 

din FEADR;  

� Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finanțare cu APDRP 

pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

� Cererea de finanțare – reprezintă solicitarea depusă de potențialul beneficiar în vederea 

obținerii finanțării nerambursabile;  

� Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuția 

Uniunii Europene şi a Guvernului României;  

� Eligibil – reprezintă îndeplinirea condițiilor şi criteriilor minime de către un solicitant 

aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de 

finanțare pentru FEADR;  

� Evaluare – acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicită finanțare 

este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru acordarea sprijinului şi 

pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;  

� Fişa măsurii – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 

măsurii, aria de aplicare şi acțiunile prevăzute, tipul de investiție, menționează categoriile de 

beneficiar şi tipul sprijinului;  

� Măsura – defineşte aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile).  

Abrevieri:  
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� FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 

finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  

� PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va 

putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile 

directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;  

� MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

� AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare 

Rurală;  

� CDRJ – Direcția pentru Agricultură Județeană, structură organizatorică la nivel județean 

subordonată MADR  

� APDRP – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - instituție publică 

subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală;  

� OJPDRP – Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, structură 

organizatorică la nivel județean a APDRP (la nivel național există 42 Oficii Județene);  

� APIA – Agenția de Plăți şi Intervenție în Agricultură – instituție publică subordonată 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru 

implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în 

Agricultură.  

� GALPNB – Asociatia Grup de Acțiune Locală ”GAL Podisul de Nord al Barladului”  

� PDL - Plan de Dezvoltare Locală.  

 


