
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.

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.
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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 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.
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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 reeșalonare a 
datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.

Certificatul de atestare fiscală va avea obligatoriu 
completată secțiunea C-Informații pentru verificarea 
eligibilității 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 programe de 
finanţare nerambursabilă 

Se verifică dacă Raportul asupra 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.
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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 
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. 
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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 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.
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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 și necesitatea 
proiectului.

- 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. 
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);
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-  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 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.
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-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.

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.
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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. 
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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, prețurile 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 conțină prețul de achiziție pentru serviciul 
respectiv
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5. Solicitantul a creat condiții artificiale 
necesare pentru a beneficia de plăți 
(sprijin) şi a obține 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 proiectului nejustificat de mare față de 
durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.
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6. Planul Financiar
6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă 
gradul de intervenție 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.


