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        ANEXA E.1.2.2.L -   VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

Cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (1), d din reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura M2/6B – Dezvoltarea satelor din  Clisura Dunării 

 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare la GAL Clisura Dunării: 
_______________________________________________      
                  
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 
 

A. Verificarea eligibilității solicitantului 
DA NU  

NU 
ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și 
pentru FEADR?    

2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?    

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie 
răspundere, secțiunea (F) din CF?    

4. Solicitantul respectă prevederile art. 61, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si 
completarile ulterioare? 

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 61 poate depune/ redepune doar în sesiunile 
următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă 
este cazul) 

   

5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?    

6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat?    

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 
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EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili     

EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?    

EG3 Solicitantul se angajează că va asigura întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data ultimei plăți    

EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia.    

Secțiuni specifice 

EG5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  

(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism).    

EG6  Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul 
domeniului public al statului 

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura) 
   

Criterii eligibilitate GAL Clisura Dunării 

EG7  Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură    

EG8  Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană 
aprobată    

EG9 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL    

EG10  Intervenția ia în considerare caracteristicile arhitecturale, structura urbanistică, peisajul și 
eficiența energetică – prin respectarea sugestiilor oferite gratuit de Comitetul de Consultanță 
Arhitecturală și Peisagistică. 

   

 

 

C. Verificarea bugetului indicativ 

DA NU Nu este 
cazul 

1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în 
conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / 
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/Memoriu justificativ(pentru proiectele care nu 
prevăd construcții/montaj). 

Da cu diferenţe*  

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

 

 

 

 

 
    

2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. 

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca 
Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina 
conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții /Memoriul justificativ(pentru proiectele care nu prevăd construcții/montaj) 
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3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub-măsurii?    

4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea 
proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv 
onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% 
din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? 
Da cu diferente* 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica 
neeligibil?  

 

   

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

  
 

D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor  

1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date?     

2 Dacă la pct. D.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date?     

3 Dacă la pct. D.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul 
prevăzut în Baza de Date?    

4. Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții  - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?  

 

   

5 La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG 
363/2010, cu modificările şi completările ulterioare?    

E. Verificarea Planului Financiar  

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

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100% 
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 
• pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect: 90% 

   

2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa 
măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de    200 000 euro    

3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului  
public nerambursabil?  

Da cu diferente 

 

 

 

 
 

 

F.Verificarea pe teren 

 

Rezultat verificare 

DA 

 

 

NU  

 

 

Nu 
este 
cazul 
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DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

PROIECTUL ESTE: 

� ELIGIBIL 

� NEELIGIBIL 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. 

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  
proiectului. 
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în 
căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei 
linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului. 
Observatii: 
Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul 
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul 
-motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul. 
 
 
Aprobat, 

Director GAL___________________  

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

        

Verificat/Avizat 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

Întocmit 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

Ştampila 
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