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1. DEFINITII SI PRESCURTARI 

Definiţii 

- Beneficiar – organizaţie publică sau privată care preia responsabilitatea 
realizării unui proiect; 

- Cerere de Finanţare - formularul  de cerere de finanţare (Formular E1.1) şi  
documentele administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular; 

- Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le 
îndeplinească în vederea obţinerii finanţării prin măsurile finanţate din 
FEADR; 

- Eşantion – stabilirea unui segment de subiecţi/ tranzacţii, in urma unor criterii 
prestabilite cu un scop bine definit; 

- Proiect – orice operaţiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în 
PNDR finanţate din FEADR. 
 
 
 

Prescurtări 

- MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; 
- APDRP – Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; 
- CRPDRP – Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; 
- OJPDRP – Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; 
- PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 
- FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 
- DA – Direcţie pentru Agricultură Judeţeană şi a municipiului Bucureşti; 
- SVCF-GAL - Serviciul Verificare Cereri de Finanţare din cadrul GAL; 
- DSC - Direcţia Selectare Contractare din cadrul APDRP; 
- SES – Serviciul Evaluare Selectare din cadrul DSC 
- SVT – DSC - Serviciul de Verificare Tehnică Implementare Proiecte din 

cadrul DSC 
- GAL – Grup de Acţiune Locală  
- PDL – Plan de Dezvoltare Locală 
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2. REFERINŢE LEGISLATIVE 

 1290/2005  - Regulamentul Consiliului privind finanţarea Politicii Agricole 

Comune, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 885/2006 - Regulamentul Comisiei privind regulile pentru aplicarea 
regulamentului 1290/2005, cu privire la acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor 
organisme şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

 883/2006 - Regulamentul Comisiei privind regulile pentru aplicarea 
regulamentului 1290/2005, cu privire la păstrarea înregistrărilor contabile de 
către agenţiile de plăţi, a declaraţiilor de cheltuieli şi a veniturilor şi condiţiilor de 
rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 1698/2005 - Regulamentul Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat prin FEADR cu modificarile si completarile ulterioare;; 

 1974/2006 – Regulamentul CE de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului nr. 1698/2005 al CE privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală 
acordată prin FEADR cu modificarile si completarile ulterioare;; 

 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 şi 88 din 
Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001; 

 659/1999 – Regulamentul  Consiliului (EC) pentru aplicarea art.93 al Tratatului 
de instituire a Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, 
organizarea si funcţionarea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, 
prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, prin care sunt delimitate in conformitate cu 
prevederile comunitare responsabilităţile instituţiilor implicate in administrarea 
FEADR si FEP; 

 Legea nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 13 
din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei de 
Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD; 

 Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 243 din 14 
aprilie 2006 privind stabilirea masurilor finanţate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), care vor fi implementate de către Agentia de 
Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si, respectiv, Agentia de Plaţi si 
Intervenţie pentru Agricultura;  

 Ordinul ministrului MADR nr. 422/2006 pentru aprobarea criteriilor de 
acreditare pentru Agenţiile de plăti pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit 
şi pentru Organismul Coordonator al Agenţiilor de plăti pentru agricultură, 
dezvoltare rurală şi pescuit; 

 Hotărârea de Guvern nr. 725/2010 privind reorganizarea si funcţionarea 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia; 

 Hotărârea de Guvern nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
precum şi stabilirea numărului de posturi;  
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 Hotărârea de Guvern nr. 1213 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea 
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite 
proiecte publice şi private; 

 Hotărâre de Guvern nr. 224/ 05.03.2008 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 ORDIN nr. 567 din 2 septembrie 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de 
minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei 
rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural" cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 12 din 25 ianuarie 
2010 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat intitulată „Stimularea dezvoltării 
regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi 
forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole”; 

 Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 28/31.01.2011 privind 
constituirea Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatii, pentru proiectele 
aferente masurilor din PNDR (2007- 2013), precum si aprobarea Regulamentului 
de Organizare si Functionare al acestora, cu modificarile ulterioare. 

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 252 din 07.09.2012 
privind aprobarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si 
functionare a APDRP 
 

3. SCOP   

Manualul stabileşte o procedură unitară de evaluare a cererilor de finanţare, a 
formularelor folosite de GAL . 
 

4. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura stabileşte modul de realizare a activităţii de evaluare a cererilor de 
finanţare de la depunerea acestora de catre solicitant la GAL şi până la 
selectarea acestora în vederea contractării.  
Prezentul manual se aplica tuturor masurilor cuprinse in Planul de Dezvoltare 
Locala, care cuprind inclusiv a schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea 
activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii 
calităţii vieţii în spaţiul rural" aferent masurilor 312, 313, 322 si a schemelor de 
ajutor de stat aferente măsurii 123: 
Schema XS 13/2008 "Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în 
vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa 
nr. 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a 
produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie 
regenerabilă şi a biocombustibililor", denumită în continuare XS 13-123A/2008 si 
Schema XS 28/2008 "Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării 
primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase", denumită în 
continuare XS 28-123F/2008. 
Schema de ajutor de stat N 578/2009 - „Stimularea dezvoltării regionale prin 
realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în 
vederea obţinerii de produse neagricole” 
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Cererea de finantare si documentatia tehnico-economica (proiecte tehnic/ studiul 
de fezabilitate/ memoriul justificativ) fac parte din Anexa A la prezentul manual.  
 
Formularele generale si cele specifice masurilor 111, 112, 121, 125, 312, 322, 
421 ramase fara finantare, în sesiunea precedentă, fac parte din Anexa B la 
prezentul manual.  
 
Atributiile personalului implicat in efectuarea activitatilor de evaluare selectare de 
la nivel GAL sunt descrise in Fisele post din Anexa C 
 
 

5. DESCRIEREA ACTIVITATII: EVALUAREA CERERILOR DE FINANŢARE 
 

Secţiunea ES1: Completarea şi depunerea cererii de finanţare 

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în 
mod gratuit la sediul /punctul de lucru al  Grupului de Actiune Locala (GAL) sau pe site-
ul GAL www.galcolineletutovei.ro  

Solicitantul, informat cu explicaţiile menţionate în Ghidul solicitantului, completează 
formularul de cerere de finanţare (Formular E1.1) şi anexează documentele 
administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular. Aceste elemente constituie 
Cererea de finanţare. 

Solicitantul va putea să apeleze, dacă doreşte, la  consultanţi, pentru întocmirea 
documentaţiei tehnice si completarea Cererii de finanţare. 

Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta, împreună cu documentele ataşate,  se 
constituie în „dosarul cererii de finanţare”. Se multiplică de către solicitant în trei 
exemplare pe suport de hârtie şi trei exemplare în copie electronica (prin scanare) : 
Formatul electronic va contine Cererea de finantare, insotita de documentatia 
justificativa, inclusiv de partea economica a proiectului terhnic/ studiului de fezabilitate/ 
memoriului justificativ (Anexele A si B) care vor fi folosite la verificarea bugetului 
indicativ, a planului financiar si a viabilitatii proiectului.   Aceste documente sunt depuse 
la punctul de lucru al Grupului de Acţiune Locală (GAL) Colinele Tutovei, în localitatea 
Săuceşti nr. 343 Ele sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum este 
precizat în formularul Cerere de finanţare sau de un împuternicit, prin procura legalizată 
(in original) a reprezentantului legal, la sediul /punctul de lucru al Grupului de Acţiune 
Locală (GAL) Colinele Tutovei.  

Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de finanţare. 
 

Secţiunea ES2: Primirea, verificarea conformităţii şi înregistrarea cererii de finanţare 

1. Primirea cererii de finanţare 

Solicitantul depune cererea de finanţare în trei exemplare la secretariatul GAL în cadrul 
Grupului de Acţiune Locală, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat 
copii). Fiecare exemplar va conţine formularul E1.1 corect completat şi anexele tehnice 
şi administrative. 
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Solicitantul este invitat să revină la sediul/ punctul de lucru al Grupului de Acţiune 
Locală după evaluarea conformităţii (2-5 ore, în funcţie de complexitatea proiectului) 
pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele 
neconformităţii.  
În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor 
fi verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 
 
Persoana cu atributii de secretar din GAL inregistreaza cererea de finantare in Registrul 
de Intrari/Iesiri si  aplica un numar de inregistrare pe prima pagina a proiectului, iar 
solicitantul primeste un bon cu acest numar de inregistrare. Numarul de inregistrare 
alocat este diferit de numarul de inregistrare atribuit cererii de finantare conform 
sectiunii ES2 punctul 4. 
 
Dupa inregistrare documentaţia primită de la solicitant este transmisa managerului GAL,  
care o repartizează pentru verificarea conformităţii şi eligibilităţii managerilor de proiect.  
Verificarea se efectuează în ziua depunerii Cererii de finanţare.  
 
2. Acceptarea/ neacceptarea cererii de finanţare pentru verificare 

Pentru a stabili dacă  cererea de finanţare este acceptată pentru verificare, managerul 
de proiect verifică în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare neconforme 
(GE2.4L), în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare conforme (GE2.2L). 
 
a) Verificare în Registrul cererilor de finanţare neconforme 
Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 
aceeaşi licitaţie de proiecte.  
Managerul de proiect va verifica în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare 
neconforme, GE2.4L, dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de 
doua ori în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată. 
Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va 
mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte in Registrul de 
înregistrare a Cererilor de finanţare neconforme GE2.4L, în situaţia prezentată mai sus, 
managerul de proiect va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de 
finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. 
Registrul GE2.4L se completeaza manual la nivelul Grupului de Acţiune Locală.  
 
In acest caz, managerul de proiect va completa caseta prevăzută pentru această 
verificare în PARTEA I - INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT din 
Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L; numărul de înregistrare preluat din Registrul 
de înregistrare a Cererilor de finanţare neconforme (GE2.4L) trebuie completat in 
caseta destinată acestor situaţii, din Partea I a Fişei de verificare a conformităţii 
(GE2.1L). 
După aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de 
finanţare neconforme (pct.4 Inregistrarea). 
 
b) Verificare în Registrul cererilor de finanţare conforme  
Solicitantul care a renuntat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare 
conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de 
investiţii. 
Managerul de proiect verifică în Registrul cererilor de finanţare conforme GE2.2L dacă 
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acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare în perioada licitaţiei de proiecte şi 
a fost declarată conformă. Verifică în coloana – „Situaţia finală a cererii de finanţare” 
dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a cererii de finanţare. Dacă solicitantul se 
regăseşte in Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare conforme GE2.2L, în 
situaţia prezentată mai sus, managerul de proiect va opri verificarea conformităţii la 
acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a 
criteriilor de conformitate. 
 
Daca solicitantul are un proiect in curs de implementare in cadrul aceleeasi masuri, 

cererea de finantare nu va fi acceptata pana la finalizarea acestuia. 
 
Daca cererea de finantare este respinsa pentru neindeplinirea unuia din punctele 
mentionate anterior, aceasta se va inregistra in registrul cererilor de finantare 
neconforme (GE2.4L)  in coloana ”Respins” si va fi declarata neconforma. 
 
Pentru cererile  de finanţare acceptate, managerul de proiect GAL va proceda la:  
 
 3. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare (E1.1), dacă este corect 
completată, prezentata  pe suport de hârtie, şi în format  electronic şi dacă anexele 
tehnice şi administrative cerute în partea E a formularului E1.1 sunt prezente în trei 
exemplare: un original şi două copii.    
 
Managerul de proiect care verifică conformitatea va verifica pe CD  formatul electronic 
al documentelor ataşate: Cererea de finantare, inclusiv  documentaţia ataşata acesteia 
(partea economica a proiectului tehnic/ studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ) si 
copia electronică a dosarului cererii de finantare. 
 
Managerul de proiect va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost 
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. 
Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega 
dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi 
vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi legat din nou. 
 
Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, 
menţiunea  «ORIGINAL ». Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în 
cazul persoanelor fizice).  
Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 
proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), trebuie să conţină  
menţiunea „Conform cu originalul” facuta de catre managerul de proiect care a verificat 
concordanta copiei cu originalul, a semnat si a datat ultima pagina a documentului 
COPIE  Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, 
menţiunea «COPIE». Fiecare pagină a Exemplarului – copie va avea menţiunea 
„Conform cu originalul” şi va purta semnătura şi ştampila solicitantului (semnătura, în 
cazul persoanelor fizice) 
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Verificarea cererii de finanţare se face conform Metodologiei de aplicat pentru 
verificarea conformităţii, specifice fiecărei măsuri (existentă la sfârşitul Fişei de 
verificare a conformităţii GE2.1L), completându-se Fişa de verificare a conformităţii 
GE2.1L (Anexa B la manualul de evaluare selectare).  
 
După completare, la momentul atasarii la dosarul administrativ, Fişa de verificare a 
conformităţii GE2.1L nu va cuprinde partea privind Metodologia de aplicat pentru 
verificare.  
 
În vederea asigurării unităţii în verificare, atât angajaţii GAL cât şi experţii APDRP/CDRJ 
(pentru proiectele ce se încarează în obiectivele Măsurilor 141 şi 142), vor utiliza 
aceleaşi formulare cadru în scopul realizării conformităţii şi eligibilităţii, cu menţiunea că 
punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru SAPARD 
şi FEADR, Registrul evidenţe precese, Evidenţa încetării contractelor FEADR, Baza de 
date a contractelor FEADR şi Baza de Date cu preţuri de referinţă, se vor completa 
numai la nivelul APDRP. La aceste puncte, din fişele de verificare ale conformităţii şi 
eligibilităţii, angajaţii GAL vor bifa ”Nu este cazul”. 
 
Grupul de Acţiune Locală şi/sau Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit îşi 
rezerva dreptul de a solicita beneficiarului  documente sau informaţii suplimentare, dacă 
pe parcursul verificărilor se constată demanagerul de proiecte/managerul de proiect 
verificator că este necesar.  
 

 Verificarea Codului Unic de Identificare 
Toţi solicitanţii care depun proiecte în cadrul GAL trebuie să fie înregistraţi în Registrul 
unic de identificare (RUI), gestionat de APIA.  
Managerul de proiect verifică în Cererea de Finanţare dacă solicitantul a completat 
câmpul aferent  Codului unic de identificare (şi anul atribuirii codului pentru M112).  
Pe baza acestui RO expertul poate verifica solicitantul în IACS. 
În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este înscris în RUI), expertul 
SVCF verifica completarea formularului de inscriere in RUI, formular ca trebuie semnat 
de solicitant, iar prin intermediul aplicaţiei se va atribui în mod automat un număr 
(RO....). Expertul completeaza in Fisa de verificare a conformitatii E2.1 numarul codului 
atribuit solicitantului respectiv.  
Zilnic, la sfârşitul programului de lucru, se întocmeşte un Centralizator al codurilor 
atribuite la nivelul SVCF în format pdf, care se transmite de către şeful SVCF la şeful 
centrului judeţean APIA pentru validare. 
 

 Erori de forma 
În cazul în care managerul de proiect va descoperi erori de formă în completarea cererii 
de finanţare de către solicitant va aplica următoarea procedură:  

- taie cu o linie orizontală informaţia greşită şi scrie alăturat informaţia 
corectă; 

                      -semnează în dreptul modificării şi o datează. 
 
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare 
care sunt descoperite de managerii de proiect, dar care, cu ocazia verificării 
conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii 
prezentate explicit în documentele anexate  Cererii de finanţare. 
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În cazul în care managerul de proiect descoperă o eroare de formă, cererea de 
finantare nu este considerata neconforma. 
Necompletarea unui camp din Cererea de finantare nu este considerata eroare de 
forma (cu exceptia Codului unic de inregistrare, daca acesta nu este atribuit). 
Managerul de proiect va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma). 
 

 Verificarea „4 ochi” 
Persoana care verifică munca managerului de proiect este managerul GAL. 
Daca acesta lipseste sau nu este disponibil, verificarea va fi efectuata de un alt expert. 
În urma verificării, acesta contrabifează Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L, 
respectându-se astfel principiul “4 ochi”.  
 

 Medierea 
Dacă există divergenţe între managerii de proiect şi managerul GAL acestea sunt 
mediate /rezolvate de reprezentantul legal 
Acesta va taia cu o linie orizontala “ – ” decizia privind conformitatea cererii de 
finantare de la cap.III/ Concluzia verificarii conformitatii, cu care nu este de acord, 
semneaza si scrie data cand s-a efectuat verificarea.  
Pentru precizari privind decizia sa, va  completa  Observatiile de la cap.III din Fisa de 
verificare a conformitatii GE2.1L. 
 

 Finalizarea conformităţii  
După finalizarea verificarii conformităţii documentelor, managerul de proiect care a 
verificat cererea de finantare înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este 
conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. Solicitantului i se înmânează 
documentele originale şi semnează Fişa de verificare a conformităţii (GE2.1L). Dacă 
documentele originale au rămas în posesia solicitantului, managerul de proiect va 
verifica în prezenţa acestuia conformitatea documentelor “copie” cu documentele 
originale şi va bifa în casuţele corespunzătoare din Fişa de verificare a conformităţii 
GE2.1L. 
 
4. Înregistrarea 

După verificare pot exista două variante: 
 

a) Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente sau 
a fost depusa de doua ori in cadrul aceleeasi sesiuni, ca urmare, va fi declarată 
neconformă. Fişa de verificare a conformităţii GE 2.1L este înregistrată de managerul 
de proiect care a efectuat verificarea în registrul de înregistrare a cererilor de finanţare 
neconforme (GE2.4L); managerul de proiect completează « N » în numărul de 
înregistrare din Fişa de verificare a conformităţii – GE2.1L (caseta destinată acestei 
menţiuni). Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică  in 1 
exemplar care va fi dat solicitantului, iar  exemplarul original se va arhiva  la GAL. În 
cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformităţii, 
managerul de proiect completează în dreptul reprezentantului legal – „refuză să 
semneze”, semnează şi înscrie data respectivă.  
Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă, original şi copia pe hârtie,  şi 
cu copia după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentară. Copia 
electronică a dosarului Cererii de finanţare va rămâne la GAL . 
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b) cererea de finanţare este declarată conformă. Fişa de verificare a conformităţii 
GE2.1L, împreună cu cele două exemplare ale cererii de finanţare se înregistrează de 
către managerul de proiect care a efectuat verificarea  în Registrul de înregistrare a 
cererilor de finanţare conforme (GE2.2L) şi completează « F » în numărul de 
înregistrare (caseta destinată acestei menţiuni).  
 
Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L, care se multiplică  în 
două exemplare din care unul va fi dat solicitantului, a doua copie se arhivează la GAL.  
 
Înregistrarea cererii de finanţare în registrul de înregistrare a cererilor de finanţare 
(formularul GE2.2L) 
 
Numărul de înregistrare al cererii este compus din următoarele cifre:  
 

                            
 1.F/N     2. axa 4       3.  Nr. Măsura   4.  nr apel    5. an alocaţie  6. cod    7. Cod Judeţ   8. ultimele 3 cifre       9. nr de  

      Depunere     financiară      reg.                             ale dec de autoriz        ordine 
           GAL emisă de     de înregistr 

                                                                                                                                             AMPNDR           în registru                            

 
1.Tip cerere de finanţare: F – pentru cereri conforme, N – pentru cereri neconforme 
2. Măsura 41 – 411/412/413 
3. Patru cifre pentru măsura (primele trei cifre reprezinta numarul masurii, a patra se va 

completa astfel: 
- Blank (necompletat) – pentru masurile care nu au submasuri, scheme de ajutor 

de stat, ajutor de minimis sau PERE (Plan European de Redresare Economica); 
- Litera specifica pentru submasuri sau scheme sau alocări bugetare distincte pe 

sectoare dar nu au PERE (de ex.: 121v – pentru sectorul vegetal, 121a – pentru 
sectorul de creştere a animalelor, 123A si 123F - pentru schema de ajutor de stat 
„Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea 
produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole”, 312/ 
313M – pentru cererile de finantare la care se aplica ajutorul de minimis şi 125i 
(proiecte de irigatii – a1 - care nu au prevăzut PERE si 125c cu PERE), 125a 
(drumuri de exploatare agricolă – a2) sau 125b (infrastructura forestieră de 
transport) sau 125d (protectie împotriva inundatiilor in teren agricol sau silvic) – 
pentru submasurile aferente masurii 125; 

- Litera P pentru masurile care nu au submasuri sau Scheme de ajutor de stat sau 
de ajutor de minimis sau alocări bugetare distincte pe sectoare dar au PERE (de 
ex.: 123P); 

- Litera C pentru masurile care au submasuri sau Scheme de ajutor de stat sau de 
ajutor de minimis sau alocări bugetare distincte pe sectoare dar au şi PERE (de 
ex.: 121v pentru sectorul vegetal devine 121D, daca are şi PERE, submasura 
125i devine, daca are si PERE, 125C, masura 312M devine 312C, daca are si 
PERE). 

Schematic, codificarea se prezintă astfel: 
 
Masura 121 
 

sector vegetal 
vegetal cu 

PERE 
crestere 
animale 

Crestere animale 
cu PERE 

Beneficiar 
141 

codificare 121v 121D 121a 121C 121e 
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Observaţii: pentru măsura 121 în cazul fermelor mixte, sectorul (vegetal/ de creştere 
a animalelor) va fi determinat în funcţie de ponderea investiţiei într-un sector sau altul 
(de ex.: dacă investiţiile în sectorul vegetal reprezintă 60% din valoarea totală a 
investiţiei, se consideră că investiţia aparţine sectorului vegetal).  
 

Masura 125 
 

sector 
Submasura 
125a1 fara 

PERE 

Submasura 
125a1 cu 

PERE 

Submas
ura 

125a2 

Submas
ura 

125b 

Submasura 125 c, componenta c1 
pentru „infrastructura de prevenire si 

protectie impotriva inindatiilor 

codificare 125i 
 

125C 
 

125a 125b 125 d 

 
Masura 312 
 

sector 312 - la care se aplica ajutorul de minimis 312 cu PERE 

codificare 312M 312C 

 
 
Masura 322  
 

sector 322 
322, componenta c), la care 
 se aplica ajutorul de minimis 

322 cu 
PERE 

322, submasura 
„infrastructura afectata de 

inundatii in 2010 

codificare 322 322M 322C 322D 

 
4. Numărul apelului de depunere (de ex. pentru prima sesiune se scrie în cele două 
rubrici: 01) 
5. Cele două cifre reprezintă ultima cifră a anului alocaţiei financiare (ex. 12 pentru 
2012) 
6. O cifră corespunzând codului regiunii: 

COD REGIUNE 

1 NORD-EST 
 

7. Două cifre corespunzând codului judeţului, aşa cum este precizat mai jos : 
 

 

 
8. Ultimele trei cifre ale Deciziei de Autorizare GAL emisă de AMPNDR, care este: 484; 
9. Numărul de ordine de înregistrare în registru 
 
Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme GE2.2L este un format 
comun GAL, care se completeaza manual  pe suport de hârtie. Pentru fiecare măsură 
există un Registru GE2.2L. Acesta se află la şeful de serviciu, care verifică înscrierea în 
Registrul GE2.2L.  
 

 Termen de verificare :  

Cod Judeţ 

04 BACĂU 
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O zi pentru fiecare cerere de finantare. 
 
5. Renunţarea la cererea de finanţare 

Renuntarea la cererea de finantare se poate efectua de catre reprezentantul legal sau 
de un împuternicit prin procura legalizată (in original) a reprezentantului legal, in orice 
moment   al verificarilor  prin intreruperea procesului evaluarii. 

În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului va inainta la GAL, unde a 
depus cerere de finantare, o solicitare de renuntare la cererea de finantare  completata, 
înregistrată şi semnată de către acesta (formular GE 0.2L).  
Solicitarea de renuntare va fi înregistrată la GAL de către persoana cu atributii de 
secretariat în Registrul de înregistrare a documentelor GE2.3L şi aprobată de către 
Reprezentantul Legal al Grupului de Acţiune Locală. 
Manager GAL va  dispune managerul de proiectui întreruperea verificării Cererii de 
finanţare pentru care s-a solicitat renunţarea la finanţare si  mentionarea în Registrul de 
înregistrare a cererilor de finanţare conforme GE2.2L (coloana 22 - Situaţia finală a 
cererii de finanţare). 
  
6. Restituirea cererii de finantare  

 
Un exemplar al cererii de finantare este necesar sa ramana in sistem pentru ulterioare 
verificari (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestatii, etc).  
 
Daca solicitantul intocmeste formularul GE 0.2L - Cererea de renuntare la cererea de 
finantare, i se restituie originalul cererii depuse.  
 
In cazul in care solicitantul renuntă la cererea de finantare, iar acesta a fost evaluat de 
catre entitati superioare ale sistemului (OJPDRP, CRPDRP, SES/SVT-DSC, acestea 
fiind ultimele entitati la care a fost intocmita evaluarea) se va transmite cererea de 
renuntare a solicitantului, aprobată de către reprezentantul legal al Grupului de Acţiune 
Locală, la entitatea unde se găseste originalul cererii de finantare. Cererea de finantare, 
în original, se transmite la GAL iar de aici, solicitantului, în baza procesului verbal de 
restituire. O copie a acestui proces verbal este transmisă entitătii care a efectuat 
evaluarea finală.  
Procesul verbal de restituire se transmite  managerul de proiectui cu atributii de 
monitorizare care va transmite informatia in sistem catre structurile implicate in procesul 
de evaluare. 
 
Cererile de finantare care nu au fost selectate  pentru finantare vor fi restituite 
beneficiarilor conform Notificării transmise după parcurgerea procedurii de selecţie. În 
acastă situaţie GAL se va asigura că dispune la sediul /punctul de lucru al GAL de un 
exemplar copie a întregii documentaţii pentru o prioadă de minim 2 ani, în vederea 
soluţionării eventualelor petiţii înregistrate.  
 
7. Completarea factorilor de risc si transmiterea acestora expertului responsabil 
cu monitorizarea. 

 
Expertul care a verificat conformitatea, numai pentru cererile de finantare conforme, va 
completa fisa  GE2.1.1.L, referitoare la factori de risc.  
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Reguli de completare: 

-Factorul I1 se completeaza din bugetul indicativ al  cererii  de finantare (linia 
aferenta ajutorului public nerambursabil) conform Fisei de completare a factorilor de risc 
GE2.1.1.L. Pentru masura 221, pe baza informatiilor din cererea de finantare de la pct. 
A5, se calculeaza factorul I1 prin impartirea suprafetei totale propusa pentru impadurire 
la suprafata totala a exploatatiei si se completeaza Fisa GE2.1.1.L.    

-Factorul I2 se completeaza din cererea de finantare capitolul A 6.2, daca este 
investitie noua sau modernizare, iar daca este  cu/fara lucrari de constructii si/sau  
montaj se va verifica bifa corespunzatoare din  capitolul A6.1, si daca sunt prevazute 
cheltuieli  la cap./subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general, 
conform Fisei de completare a factorilor de risc GE2.1.1.L. Pentru măsura 125 se 
completează din cererea de finanţare capitolul A 6.2, dacă investiţia reprezintă drum 
forestier, drum de exploataţie agricolă, sistem de irigaţii etc. Pentru masura 221 se 
completeaza informatia (localizare in zona de campie/ deal/ munte) din Fisa rezumativa 
a proiectului de impadurire (Anexa 2 a cererii de finantare) corelata cu indicatorii de 
monitorizare din cererea de finantare.  
 

-Factorul I3 se completeaza din cererea de finantare capitolul A 6.3 privind faptul 
ca este beneficiar public (Consiliul Local si Asociatii de dezvoltare intercomunitare) sau 
privat, iar din sheet-ul „Buget indicativ”, capitolul Plan financiar, se inregistreaza 
procentul contribuitiei publice, conform Fisei de completare a factorilor de risc 
GE2.1.1.L. Pentru măsura 125 se completează procentul de finanţare publică din sheet-
ul „Buget indicativ”, capitolul Plan financiar. Pentru masura 221 se completeaza 
informatia (zona defavorizata sau alte zone) din cererea de finantare, capitolul A5, 
corelata cu Fisa rezumativa a proiectului de impadurire (Anexa 2 a cererii de finantare). 

 
-Factorul I4 se calculeaza ca raport intre cheltuielile suportate de solicitant si 

valoarea ajutorului nerambursabil solicitat din cererea de finantare sheet-ul „Buget 
indicativ” valoare stabilita dupa formula: 
 
Cheltuielile suportate de solicitant = Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea 
ajutorului nerambursabil solicitat. 

 

             Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat  

%=  ____________________________________________    
x 100 

                                        Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat 

 

Pentru masura 221 se completeaza categoria de beneficiar din cererea de 
finantare, capitolul A6. 

 

-Factorul I5 se completeaza tinand cont de urmatoarele verificari: 

 Daca firma este noua sau fara activitate, si nu a participat la alt proiect 
SAPARD/FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar se acorda 5 puncte;  
Verificarea se va face urmarind existenta certificatului de inregistrare        
fiscala si declaratia ca nu a desfasurat nici o activitate; 
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 Daca firma  este cu experienta dar nu a participat la alt proiect SAPARD/ 
FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din 
partea altui instrument financiar se acorda 4 puncte; 
Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la  
punctul C din cererea de finantare, Baza de Date SAPARD (inclusiv SAPARD 
Romanesc)/FEADR; 

 Daca firma este cu experienta, a finalizat un proiect SAPARD/FEADR, 
comunitar sau a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui 
instrument financiar se acorda 2 puncte; 
Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la    
punctul C din cererea de finantare, Baza de Date SAPARD (inclusiv SAPARD 
Romanesc)/FEADR; 

 Daca firma este cu experienta, a finalizat un proiect SAPARD/FEADR si un 
alt proiect comunitar sau a obtinut  asistenta financiara nerambursabila din 
partea altui instrument financiar se acorda 1 punct. 
Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la    
punctul C din cererea de finantare,  Baza de Date SAPARD (inclusiv 
SAPARD Romanesc)/FEADR; 
 

Factorii de risc sunt adaptati conform specificului măsurilor din PNDR – pentru măsurile 
112, 122 şi 221 factorii de risc sunt diferiţi faţă de celelalte măsuri. 

 
Dupa completarea fisei factorilor de risc GE2.1.1.L expertul transmite o copie a acesteia 
expertului cu atributii de monitorizare pentru introducerea datelor in baza de date. 

  
Pentru a respecta Angajamentul semnat de expertii APDRP, cererile de finantare 
depuse de persoanele fizice sau juridice fata de care expertii APDRP  se afla in 
situatiile mentionate in Angajament, vor fi depuse la OJDPRP-ul in care este amplasat 
proiectul si se inregistreaza in documentul 16 al acestui Oficiu. 
 
Expertul va semnala in scris conducerea ierarhica, iar Directorul OJPDRP va transmite 
cererea de finantare la CRPDRP, in vederea evaluarii eligibilitatii si a criteriilor de 
selectie.  CRPDRP va transmite spre evaluare unui alt Oficiu Judetean.   
Dupa verificare, Oficiul Judetean transmite cererea de finantare si dosarul administrativ 
la CRPDRP, care il va transmite Oficiului Judetean  unde a fost depus. 
Oficiul judetean il va include in Raportul de evaluare cu statutul oficiului care l-a 
verificat. In acest caz, in registrul GE2.2L de la Oficiul Judetean la care s-a depus 
cererea de finantare  vor semna expertul si seful de serviciu  care au efectuat 
eligibilitatea . 
În cazul în care se afla in aceasta situatie un expert din cadrul CRPDRP, acesta 
semnaleaza in scris conducerea ierarhica, iar Directorul General Adjunct al CRPDRP va 
transmite cererea conducerii APDRP in vederea aprobarii verificarii acesteia la un alt 
CRPDRP. Dupa verificarea cererii de finantare la un alt CRPDRP , se procedeaza 
similar situatiei de la OJPDRP.  
 

8. Arhivarea 
 
La nivelul GAL se va arhiva documentatia aferenta cererii de finantare de către 
personalul responsabil conform fişei de post (secretar) conform procedurii de arhivare, 
respectiv : 



16 

 

- Fisa de verificare a conformitatii pentru cererile de finantare neconforme 
(GE2.1L) 

- Cererea de finantare pentru care exista solicitare de renuntare, inclusiv 
dosarul administrativ al acesteia, care va cuprinde documentele emise pana 
la data renuntarii (GE2.1L, GE0.1L, cererea si procesul verbal de restituire).  
 

La nivelul tuturor entitatilor implicate in verificarea cererilor de finantare de la nivelul 
GAL-ului, Oficiilor Judetene, Centrelor Regionale si APDRP, nivel central, arhivarea 
temporara a documentelor de lucru se realizeaza conform Manualului de proceduri 
pentru arhivare M02-06. 
 

Secţiunea ES3: Înfiinţarea dosarului administrativ. Transmiterea cererilor de 
finanţare conforme si a documentelor aferente acestora,  de la SVCF-OJPDRP 

către SEC/SVT-CRPDRP si APDRP 

      1. Înfiinţarea dosarului administrativ 

După verificarea conformităţii, pentru fiecare cerere de finanţare conformă, managerul 
de proiect care a instrumentat Cererea de finanţare înfiinţează dosarul administrativ. 
Dosarul va avea acelaşi număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanţare, o 
copertă şi un opis (GE3.5L), care va fi completat de către expert. 

La această secţiune dosarul administrativ va cuprinde: 
 Pista de audit (E0.1); 
 Fişa de verificare a conformităţii în original (GE2.1L); 

Se vor adăuga pe măsura completării lor, urmatoarele documente:  
 Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate (GE3.1L); 
 Fisa de verificare a criteriilor de selectie (GE3.2L);  
 Notificarea solicitantului privind reevaluarea proiectului eligibil, rămas fără 

finanţare în sesiunea aprilie-mai 2013  in vederea finantarii -Masura 322; 
 

La nivelul GAL, pentru cererile de finantare a beneficiarilor privati si publici dosarul 
administrativ va fi completat cu documentele întocmite de acest serviciu: Fişa de 
verificare a criteriilor de eligibilitate - GE3.1L, Fisa de verificare a criteriilor de selectie-
GE3.2L, Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare - GE3.4L, daca este cazul. 
 
Zilnic, managerul GAL va transmite către Centrul Regional, până la ora 16.30, cererile 
de finanţare depuse la GAL în ziua respectivă şi la care s-a finalizat conformitatea până 
la ora 15.00. Tabelul cu informaţii privind cererile de finanţare primite după ora 15.00, 
va fi transmis în ziua următoare împreună cu noile cereri de finantare depuse. 
Transmiterea este autorizata de catre Managerul GAL, conform procedurii de 
monitorizare. Managerul de proiect poartă întreaga responsabilitate cu privire la 
colectarea şi introducerea datelor în Documentul 16. 
 
La sfarsitul fiecarei sesiuni de depunere de proiecte managerul de proeict, dupa 
introducerea ultimelor cereri de finantare depuse, va revizui documentul 16 si va 
transmite situatia finala aferenta sesiunii incheiate. Situatia finala a documentului 16 ( 
aferent fiecarei masuri) se va printa, semna si se va pastra in evidentele GAL.  
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      2. Transmiterea cererilor de finanţare conforme şi a documentelor aferente acestora,  
de la SVCF-OJPDRP către SEC/SVT-CRPDRP    

După verificarea conformităţii, cererile de finanţare conforme se impart in 4 categorii: 
 

- 1. cereri de finanţare care contin proiecte ale beneficiarilor privati si publici (cu 
exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii masurii 
125) fara lucrari de constructii si/sau montaj care sunt verificate de SVCF-
OJPDRP (lucrările de construcţii si/sau montaj sunt cele prevăzute la 
cap./subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general, iar 
solicitantul a bifat casuta corespunzatoare A6.1 din cererea de finantare); In 
cazul în care, în urma solicitării de informaţii suplimentare, proiectul fara lucrari 
de constructii si/sau montaj devine proiect cu lucrari de constructii si/sau 
montaj, acesta va fi instrumentat de către SVCF-OJPDRP; 

- 2. cereri de finanţare care contin proiecte ale beneficiarilor privati si publici (cu 
exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii masurii 125 
si 122) cu lucrari de constructii si/sau montaj la care SVCF-OJPDRP 
efectueaza numai verificarea pe teren, conform pct.7 din sectiunea ES4; In cazul 
in care investitia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat sa evidentieze 
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al 
proiectului, chiar daca montajul este inclus in oferta utilajului cu valoare distincta 
sau se realizeaza in regie proprie (caz in care se va evidentia in coloana 
„cheltuieli neeligibile”). Verificarea criteriilor de eligibilitate si de selectie  se 
efectueaza de SEC-CRPDRP;  

- 3. cereri de finanţare care contin proiecte ale beneficiarilor publici din cadrul 
masurii 322 si ale tuturor beneficiarilor pe masura 125 si 122 cu C+M care sunt 
verificate de SVT-CRPDRP  
-4. cererile de finantare pe masurile 112 şi 221 vor fi verificate toate la nivelul 
OJPDRP. 

 
După înregistrarea Borderoului de transmitere a documentelor (E3.3) în Registrul de 
înregistrare a documentelor  E2.3, de către referentul SVCF - OJPDRP, se transmit  la 
SEC/SVT-CRPDRP  prin Poşta Româna, respectându-se condiţiile de ambalare şi 
securitate sau direct prin curier, prin intermediul borderoului E3.3, in functie de tipul 
cererii de finantare următoarele documente: 
 

a) Pentru cereri de finanţare care contin proiecte ale beneficiarilor publici din cadrul 
masurii 322 si ale tuturor beneficiarilor din cadrul masurii 125 si  122 cu C+M, 
care se transmit la SVT-CRPDRP  : 
 Cererea de finanţare - original si copie (E1.1) 
 Dosarul administrativ aferent cererii de finantare care cuprinde: 

- Pista de audit (E0.1) în original, completata cu etapele parcurse pentru 
fiecare cerere de finanţare; 
- Fişa de verificare a conformităţii (E2.1) – original; 
- Fisa de completare a factorilor de risc (E2.1.1) 
 

b) Pentru cererile de finantare care contin proiecte ale beneficiarilor privati si 
publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii 
masurii 125) cu lucrari de constructii  si/sau montaj, care se transmit la SEC-
CRPDRP:   
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 Cererea de finanţare - original (E1.1); 

  Dosarul administrativ completat cu Pista de audit (E0.1), Fişa de 
verificare a conformităţii (E2.1), Fisa de completare a factorilor de risc 
(E2.1.1) si formularele specifice vizitei pe teren, se va  transmite dupa 
efectuarea vizitei pe teren. 

c) Pentru beneficiarii privati şi publici fara constructii si/sau montaj (cu exceptia 
beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si toti beneficiarii masurii 125 si 
beneficiarii măsurii 112 si 221, dupa aprobarea Raportului de selectie de catre 
Comitetul de Selectie  : 

 Cererea de finanţare - original (E1.1) 

 Dosarul administrativ  
 
Zilnic, expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul OJPDRP-SVCF va transmite 
către Centrul Regional, până la ora 16.30, cererile de finanţare depuse la OJPDRP-uri” 
în ziua respectivă şi la care s-a finalizat conformitatea până la ora 15.00. Tabelul cu 
informaţii privind cererile de finanţare primite după ora 15.00, va fi transmis în ziua 
următoare împreună cu noile cereri de finantare depuse. Transmiterea este autorizata 
de catre Seful SVCF, conform procedurii de monitorizare. Expertul responsabil cu 
monitorizarea din cadrul SVCF-OJPDRP poartă întreaga responsabilitate cu privire la 
colectarea şi introducerea datelor în Documentul 16. 
 
La sfarsitul fiecarei sesiuni de depunere de proiecte expertul responsabil cu 
monitorizarea  din cadrul SVCF, dupa introducerea ultimelor cereri de finantare depuse, 
va revizui documentul 16 si va transmite situatia finala aferenta sesiunii incheiate. 
Situatia finala a documentului 16 ( aferent fiecarei masuri) se va printa, semna si se va 
pastra in evidentele SVCF.  
Termen alocat sectiunii ES3 

Înfiinţarea dosarului administrativ se efectuează în termen de 1 zi lucrătoare. 
 

Secţiunea ES4: Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecţie.  
Verificarea în teren a Cererilor de finanţare conforme 

 

        1. Verificarea criteriilor de eligibilitate 

La nivel GAL, cererile finanţare se verifică pe principiul „4 ochi” de doi manageri de 
proiect pe baza criteriului de repartizare uniforma din punct de vedere al numărului de 
cereri: 
-  unui manager de proiect (numit managerul de proiect 1) pentru verificarea eligibilităţii 
(daca este posibil managerul de proiect care a efectuat conformitatea cererii de 
finantare) si care va efectua după caz si verificarea pe teren, completând coloanele 
corespunzătoare din registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme GE2.2L.  
- unui manager de proiect (numit manager de proiect 2) pentru studierea documentară 
şi după caz verificarea pe teren, conform pct. 2 Verificarea în teren a cererilor de 
finanţare conforme, secţiunea ES4.  
 Verificarea criteriilor de eligibilitate se face pentru cererile de finantare ale 

beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul 
masurii 322 si toti beneficiarii măsurii 125) fara lucrari de constructii si/ sau 
montaj si toate proiectele aferente masurilor 112 si 221. 
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Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare se efectueaza de către GAL. 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, 
a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, memoriu 
justificativ / proiect tehnic/ studiul de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. 
Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.  
 
 APDRP:  
La nivelul APDRP se verifică prin sondaj cererile de finantare  cu risc ridicat, în scopul 
asigurării că procedura de evaluare este respectată şi aplicată unitar de către OJPDRP-
uri si CRPDRP-uri astfel: 
- Serviciul Evaluare Selectare – Direcţia Selectare Contractare din cadrul APDRP 
(SES-DSC) pentru cererile de finantare  verificate de SVCF-OJPDRP sau SEC-
CRPDRP;  
- Serviciul de Verificare Tehnică Implementare Proiecte (SVT-DSC), cererile de 
finantare   pentru proiectele  beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si ale tuturor 
beneficiarilor din cadrul masurii 125 si 122, verificate de SVT-CRPDRP sau SVCF- 
OJPDRP (122 fara C+M).  
 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, 
a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, studiului de 
fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza 
documentelor provenite de la solicitant.  
 

2. Verificarea cererilor de finantare în vederea evitării dublei finanţări 

Evitarea dublei finanţări se  efectuează astfel: 
In cererea de finantare, sectiunea C referitoare la Finantarile nerambursabile este 
intrebarea: 
Daca „Solicitatul a mai obtinut finantari nerambursabile ?” 

Daca DA, se completeaza tabelul cu finantarile. 
In cazul in care solicitantul a beneficiat de finantare este obligat sa depuna urmatoarele 
documente: 

 Raportul asupra utilizării altor  programe de finanţare nerambursabila”. 
  
Verificarea evitarii dublei finanţări se  efectuează prin urmatoarele corelari: 

 existenţei bifelor  in sectiunea C si a datelor din Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanţare nerambursabilă;  

 din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ca „proiectul propus 
asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finantare din 
programe de finantare nerambursabila”; 

  
Verificarile specifice masurii M322 sunt: 
- pentru proiectele din sectoarele apa/apa uzata si deseuri, expertul va transmite 

la Organismul intermediar POS Mediu (OI POS Mediu) din regiunea respectiva, 
cererea de informatii (Anexa 1 din Protocolul incheiat AM PNDR si AM POS-
Mediu) – procedura este detaliata in Fisa de verificare E3.1 aferenta masurii 322, 
criteriul EG2; 

- pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural se verifica in Baza 
de date privind proiectele contractate pentru finantare prin Programul de 
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dezvoltarea infrastructurii din spatiul rural (Conform O.G. 7/2006 –si alte 
programe nationale), procedura este detaliata in Fisa de verificare E3.1 
aferenta masurii 322. 

Verificarile specifice masurii 125, 122 si 322 d se regasesc in procedurile specifice 
acestor masuri.   
 
Dacă solicitantul se regăseşte în Baza de date privind finanţări nerambursabile, 
expertul ataseaza un extras din Baza de date unde se regaseste beneficiarul 
respectiv. 

 
3. Solicitarea de informaţii suplimentare 

Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate 
(GE3.1L) rezumând verificarea efectuată de manager de proiect. Bifele din fişa de 
verificare se fac pe baza verificării documentare. 
In cazul in care, managerul de proiect considera ca pentru verificarea unui criteriu de 
eligibilitate sunt necesare informatii suplimentare, acestea  se solicita o singura data 
de catre entitatea la care se afla in evaluare cererea de finantare,  doar în următoarele 
cazuri: 

o în cazul în care proiectul tehnic, studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ 
conţin informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate 
sau exista informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de celelalte documente 
anexate cererii de finantare. Numai în caz de suspiciune se solicită extras de 
Carte funciară pentru documentele care atestă dreptul de proprietate; 

o in cazul cand avizele, acordurile, autorizaţiile  au fost eliberate de catre 
autoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre 
APDRP si institutiile respective; 

o Pentru criteriile de selectie se pot solicita numai clarificari, nu si documente 
suplimentare sau corectate. Informatiile  nesolicitate transmise prin GE3.4L de 
solicitanti nu vor fi luate in considerare; 

o Daca informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectarii bugetului 
indicativ, managerul de proiect va notifica solicitantul asupra acestei situatii, tot 
prin doc. GE3.4L, cu rugamintea de a transmite bugetul rectificat conform 
solicitarii managerul de proiect evaluator. In situatii exceptionale, prin această 
notificare se pot solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior 
transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. In cazul unui 
refuz al  solicitantului de a corecta bugetul, managerul de proiect va intocmi 
bugetul indicativ corect, solicitantul avand optiunea de a contesta bugetul numai  
dupa notificare in urma raportului Comitetului de Selectie;  

o în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe 
obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ 
neeligibile nu este facută corect. 
Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 
4.1 Construcţii şi instalaţii, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările 
corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul 
subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / 
montajul care sunt neeligibile. 

Solicitantul trebuie să trimita prin posta sau să se prezinte la GAL cu informaţiile cerute 
în termen de 3 zile lucratoare de la data primirii formularului GE3.4L  
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4. Verificarea bugetului indicativ 

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare 
sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile 
corespunzătoare fiecărei măsuri se găseşte în Fişa măsurii şi în Ghidul solicitantului. 
Verificarea bugetului indicativ se efectuează conform metodologiei de aplicat pentru 
verificarea criteriilor de eligibilitate din cadrul Fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate 
GE3.1L, punctul 4, Verificarea bugetului indicativ. 
  

Managerul de proiect completează – punctul 4 „Verificarea bugetului indicativ” din 
formularul GE3.1L.  
 
5. Verificarea rezonabilitatii preturilor 

In vederea stabilirii rezonabilităţii preturilor utilizate de solicitant, managerul de proiect  
verifica prin comparare preţurile din devizele pe obiect cu ofertele prezentate si sursa 
de preturi folosita. Detalierea verificărilor este mentionată în procedurile specifice. 
 
Pentru servicii: 
 
Pentru servicii se compara preturile din devizul financiar din Anexa 1 si devizele 
defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora) cu cele din baza 
de date. Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a 
Agentiei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate 
sau prin natura investitiei, managerul de proiect va face analiza acestora si, poate 
reduce, cu informarea solicitantului, costurile respective. 
 
Pentru bunuri: 
 
Pentru bunuri a caror valoare este mai mica de 10 000 Euro managerul de proiect 
verifica preturile din devizele pe obiect  cu cele din baza de date. Pentru situatiile in 
care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a Agentiei sau sunt 
nejustificate, managerul de proiect va face analiza acestora si, poate reduce, cu 
informarea solicitantului, costurile respective.  
 
Pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro  solicitantul prezinta trei 
oferte conforme  si o oferta conforma pentru bunuri care depasesc valoarea de 10 000 
Euro. Cererile de oferte conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute in 
vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele 
caracteristici: 

- sa fie datate, personalizate si semnate; 
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale; 
- sa conţina preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii. 

               
In faza de evaluare a cererii de finantare, pentru bunuri care depasesc 10 000 Euro, 
baza de date are un rol consultativ. In urma analizei ofertelor, daca acestea corespund 
cerintelor din proiect iar pretul ofertei incluse in buget  se regaseste in preturile ofertate, 
cu justificari in cazul ofertei cu un pret mai mare, managerul de proiect accepta 
preturile. 
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 In cazul masurii 312, se vor prezenta trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare 
este mai mare de 15.000 Euro şi o oferta pentru bunuri si servicii a caror valoare este 
mai mica sau egala de 15.000 Euro. 
 
Pentru lucrari: 
 
Pentru categoriile de lucrări se accepta preturile prezentate de proiectant, cu conditia ca 
acesta să declare baza (sursa) de  preţuri din zona folosită purtand  stampila si 
semnatura proiectantului. 

  
Managerul de proiect completează Fişa de verificare a rezonabilitatii preturilor  – 
punctul 5 din formularul GE3.1L.  
 
6. Verificarea viabilităţii economico-financiare a investiţiei 

Pentru analiza viabilitatii economico-financiare, managerul de proiect va verifica 
viabilitatea investiţiei conform formatului electronic al matricei de verificare a viabilităţii 
din Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L. Verificarea viabilităţii constă în 
verificarea încadrării anumitor indicatori în limitele stabilite prin procedura APDRP.  
Pentru completarea matricei de verificare a viabilitatii, managerul de proiect va folosi 
forma scrisa a sectiunii economice din cererea de finantare si, dupa caz, formatul 
electronic. 
 
7. Verificarea in teren a cererilor de finanţare conforme  

 
La nivelul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit: 
 
Expertii SVT-DSC efectuează verificarea pe teren pentru cererile de finanţare stabilite 
pentru sondaj de SES/SVT-DSC conform pct 8 din sectiunea ES4, pentru 50 % din 
beneficiarii publici ai masurii 322 si beneficiarii măsurii 125 si 122 si pentru 10% din 
beneficiarii privati si publici (cu exceptia celor din cadrul masurii 322 si 125, 122). 

 
8. Concluzii asupra verificării pe teren a cererii de finantare 

 
După efectuarea verificarii pe teren, pentru fiecare cerere de finanţare verificată 

experţii OJPDRP-SVCF au la dispoziţie o zi lucrătoare pentru finalizarea concluziilor 
rezultate în urma vizitei pe teren. În cazul în care există păreri diferite între cei doi 
experţi verificatori, şeful SVCF-OJPDRP va face medierea divergenţelor şi se va 
ajunge la o concluzie definitivă. Daca considera necesar, şeful SVCF-OJPDRP poate 
efectua o vizita pe teren pentru medierea divergenţelor.  

Experţii SVCF-OJPDRP finalizează Fişa de verificare in teren (E3.8) şi întocmesc 
Raportul OJPDRP-SVCF/ CRPDRP-SVT/SVT-DSC asupra verificării pe teren (E4.1) 
pe care il inregistraza in Registrul de inregistrare a documentelor (E 2.3)  

Pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale beneficiarilor privati si 
publici  (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toţi 
beneficiarii măsurii 125, 122 cu C+M) cu lucrari de constructii si/sau montaj, seful 
SVCF-OJPDRP transmite la SEC-CRPDRP, prin intermediul Borderoului de 
transmitere a documentelor E3.3, pentru fiecare cerere de finantare dosarul 
administrativ (E3.5) completat cu Fisa de verificare in teren –  E3.8, Raportul 
OJPDRP-SVCF asupra verificării pe teren -E4.1, Fişa de solicitare a informaţiilor 
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suplimentare - E3.4, daca este cazul, in vederea verificarii criteriilor de eligibilitate si 
selectie.    

 
La nivelul Oficiului Judetean, pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale 

beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 
si pentru toţi beneficiarii măsurii 125 si 122 cu C+M) fara lucrari de constructii si/sau 
montaj, expertul SVCF-OJPDRP care a verificat criteriile de eligibilitate si a efectuat 
verificarea pe teren finalizeaza verificarea eligibilitatii si selectiei cererilor de finantare.  

 
Pe toată durata efectuării verificării Cererii de finanţare, stadiul şi 

responsabilităţile care revin fiecărei etape, se regăseşte în „Pista de audit pentru 
cererea de finanţare” (formularul E0.1). Acest formular însoţeşte fiecare cerere de 
finanţare pe tot parcursul verificării acesteia şi este completată şi semnată de către toţi 
factorii implicaţi (experţi, şef serviciu). 

 
9. Verificarea solicitantului din punct de vedere al crearii de conditii artificiale 

pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii 

In cazul in care in etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate ale unui proiect, se 
presupune ca solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, expertul intocmeste 
o Nota de analiza preliminara, aprobata de Managerul GAL si vizata de 
Reprezentantul legal, in care sunt descrise conditiile artificiale, cu fundamentarea 
suspiciunii pe baza documentelor justificative. Nota de analiza preliminara impreuna cu 
proiectul in cauza se transmit la Directia Control si Antifrauda 

Exemple de conditii create artificial pentru a beneficia de plati: fracţionarea artificială a 
investiţiei/ terenului/ patrimoniului cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul 
măsurii sau pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi 
măsură; farâmiţarea exploataţiei agricole in scopul accesării de către fermieri a unor 
porţiuni din aceeaşi exploataţie agricolă; aceiaşi acţionari în mai multe firme solicitante 
de finanţare nerambursabilă; schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor/ categoriei 
drumurilor în funcţie de alocarea disponibilă pentru o măsură, etc. 

Directia Control si Antifrauda prin Serviciul Control Tehnic sau Serviciul Cooperare 
Operaţională Externă va analiza speţa propusă şi dacă va considera necesar pentru 
clarificarea situaţiei poate solicita informaţii suplimentare de la beneficiar, de la structuri 
ale APDRP, de la autorităţi locale sau centrale etc.  
După primirea informaţiilor suplimentare şi analizarea cazului, DCA va formula in 
termen de maxim 10 zile de la primirea proiectului si a Notei un punct de vedere sub 
forma unui raport. O copie a raportului astfel întocmit va fi comunicată structurii din 
cadrul APDRP care a transmis Nota de analiza preliminara. 
 
10. Evaluarea criteriilor de selecţie 

Grupul de Acţiune Locală va stabili, inaintea lansarii sesiunii depunerii de proiecte, 
sistemul de punctaj aferent criteriilor de selectie, precum si criteriile de departajare a 
cererilor de finantare cu punctaj egal. 
 



24 

 

În functie de sistemul de punctaj stabilit conform fiecărei Măsuri, se efectueaza 
evaluarea criteriilor de selecţie pentru toate Cererile de finantare eligibile prin acordarea 
unui număr de puncte si se calculeaza scorul atribuit fiecarui proiect. 
 
Evaluarea criteriilor de selectie se face de catre GAL, numai pentru cererile de finantare 
declarate eligibile, pe baza Cererii de finantare, inclusiv anexele tehnice si 
administrative depuse de solicitant si dupa caz, a informatiilor suplimentare solicitate in 
urma verificarii documentare. 
 

Secţiunea ES5: Finalizarea eligibilităţii şi selecţiei 

Rezultatul verificării eligibilităţii si a criteriilor de selecţie se consemnează de managerul 
de proiect în Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L, respectiv Fişa de 
verificare a criteriilor de selecţie GE3.2L, iar fiecare etapă a verificării se înscrie în Pista 
de audit pentru cererea de finanţare GE0.1L şi în coloanele din Registrul de înregistrare 
a cererilor de finantare  GE2.2L. 
 

    Medierea  
 

 In cazul in care se constata diferente intre cei doi evaluatori, (manager de proiect 1 
şi managerul de proiect 2) acestea se mediaza de catre şeful ierarhic superior. Daca 
verificarea ,, 4 ochi’’ a fost realizata de Managerul GAL medierea se va realiza de 
superiorul ierarhic 

 
 In toate situatiile de divergenta, solutia finala va fi data de catre şeful ierarhic 

superior. Acesta va taia cu o linie orizontala decizia privind eligibilitatea cererii de 
finantare din GE3.1L, cu care nu este de acord, semneaza si scrie data cand s-a 
facut verificarea. Pentru precizari privind decizia sa, va  completa la Observatiile 
GAL. 

 
Termen de  verificare a eligibilitatii si selectiei 
 

a) Pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale beneficiarilor privati si 
publici  (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toţi 
beneficiarii măsurii 125 si 122 cu C+M) fara lucrari de constructii si/sau montaj la 
GAL: 

o 2 zile verificare documentara, evaluarea criteriilor de eligibilitate si  evaluarea 
criteriilor de selectie 

o 1 zi finalizarea eligibilitatii cu completarea fisei de verificare  GE3.1L  si 
evaluarea criteriilor de selectie 

In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora cu 3 zile pentru  
raspuns la informatii suplimentare; 

 
b) Pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale beneficiarilor privati si publici (cu 

exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toţi beneficiarii măsurii 
125 si 122 cu C+M)) cu lucrari de constructii si/sau montaj la GAL: 
o 2 zile verificare documentara si evaluarea criteriilor de eligibilitate  
o 1 zi finalizarea eligibilitatii si evaluarea criteriilor de selectie 

In cazul solicitarii de informatii suplimentare, termenul se va majora cu 5 zile  pentru  
raspuns la informatii suplimentare; 
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c) Pentru cererile de finantare care fac obiectul evaluarii prin sondaj la SES- DSC si 
SVT-DSC: 
-  2 zile stabilire sondaj  
-  2 zile transmiterea cererilor de finantare  de la OJPDRP si CRPDRP prin posta  
-  1 zi transmitere la SVT-DSC( daca este cazul) 
- 3 zile verificarea documentara si evaluarea criteriilor de eligibilitate si a criteriilor de 
selectie 
- 2 zile verificarea in teren de catre SVT-DSC 
- 1 zi intocmirea raportului asupra verificarii in teren 
- 1 zi finalizarea eligibilitatii şi selecţiei 
In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora  cu 2 zile pentru 
raspuns la informatii suplimentare  
 
d) Pentru cererile de finantare care fac obiectul evaluarii prin sondaj la SVT-CRPDRP: 
 

- 2 zile stabilire sondaj de catre SVT-DSC ; 
- 3 zile verificare documentara, evaluarea criteriilor de eligibilitate si  evaluarea 

criteriilor de selectie de catre SVT-CRPDRP. 
 
Termen alocat pentru transmiterea solicitării de informaţii suplimentare şi a 
răspunsului solicitantului la informaţiile suplimentare 3 zile, după care se 
întocmeşte Raportul de evaluare.  
   
Pentru situatiile in care termenele de verificare nu pot fi respectate depasirea 
acestora va fi permisa pe baza unei motivatii intemeiate, aprobate de 
responsabilul legal al GAL.  
 

Secţiunea ES6 : Întocmirea Listei Cererilor de finantare eligibile, neeligibile si 
retrase si a Raportului de evaluare la nivel GAL 

 
Listele cererilor de finanţare se întocmesc după formatul construit la nivel de GAL 

 
Raportul de evaluare GE 6.0L contine: 

  Lista cererilor de finantare eligibile; 

  Lista cererilor de finantare neeligibile; 

  Lista cererilor de finantare retrase. 
 

Raportul de evaluare se intocmeste de Managerul GAL,  pentru fiecare sesiune de 
depundere a proiectelor de măsuri, şi se înaintează către Comitetului de Selecţie.  
 
Borderourile de transmitere a documentelor vor fi înregistrate in registrul GE2.3L de 
către managerul de proiect.  
 

Termen de intocmire a Raportului de evaluare: 
o 1 zile după evaluare. 
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Sectiunea ES7–Procedura de selectie. Intocmirea Raportului de  
Selecţie intermediar şi final 

 
Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar că în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50% 
din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și 
societate civilă, organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Pentru 

transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de 
control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul Compartimentului de 
Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de Directorul General Adjunct care are în 
subordine CDRJ. 
 

Raportul de Selecție Intermediar va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți 
ai Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu 
respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, 
organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Deasemenea, Raportul de 
Selecție va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care participă ca observator la 

procesul de selecție. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către Reprezentantul 
legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest 

sens și va prezenta ștampila GAL. 
 
Managerul de proiect intocmeste, iar Managerul GAL verifica, Raportul de evaluare 
GE6.0L, care va cuprinde: 
 

 Lista cererilor de finantare eligibile din sesiunea curenta  ordonate în ordine 
cronologică în funcţie de data depunerii cererii de finanţare, conform 
procedurii de selectie aprobata in Comitetul de Monitorizare; 

 Lista cererilor de finantare neeligibile; 

 Lista cererilor de finantare retrase. 
La intocmirea listelor aferente raportului de evaluare GE6.0L se vor respecta 
prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind constituirea 
Comitetului de Selectie si a Comisie de Contestatii, pentru proiectele aferente masurilor 
din PNDR 2007-2013, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al acestora.  
 
Raportul de evaluare este avizat de Reprezentantul legal şi este prezentat pe suport 
hârtie şi electronic (CD) pentru aprobarea publicării pe site-ul GAL-ului. 
 
Dupa verificarea de catre GAL, prin secretariatul Comitetului de Selectare a Proiectelor, 
a Raportului de evaluare este posibil sa fie semnalate erori, neconcordanţe sau aspecte 
care necesită clarificări sau reverificări privind statutul, punctajul sau alte elemente 
relevante privind proiectele incluse în Raportul de evaluare.   
În baza Raportului de evaluare publicat, GAL notifică aplicanţii cu privire la rezultatul 
evaluării proiectului, in termen de 2 zile lucratoare.  
Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării, şi 
modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicantii nemulţumiţi de rezultatul 
evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de 
neeligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la 
neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, 
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notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele 
pentru care au fost sau după caz,  nu au fost punctate criteriile de selecţie, precum şi 
precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii 
sprijinului, dacă este cazul. 
 
 

 Notificarea Cererilor de Finantare Eligibile/ Neeligibile 
 
Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/ neeligibile, vor fi 
notificaţi, în termen de 3 zile lucroare, de către managerul de proiect GAL care a 
instrumentat cererea de finanţare respectiva (decizia finala privind evaluarea), prin 
intermediul documentului GE6.8.1L Notificarea cererilor de finanţare eligibile/ 
neeligibile. 
 
Notificarea se ataseaza la dosarul administrativ al cererii de finantare. 
Cererile de finantare neeligibile vor fi pastrate in sistem inca max. 60 zile pana la 
finalizarea contestatiilor din sesiunea respectiva, ulterior vor fi returnate solicitantilor. 
 

 Soluţionarea contestaţiilor 
 
Contestaţiile privind rezultatele evaluarii  proiectelor rezultate ca urmare a aplicării 
procesului de evaluare vor fi depuse, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 
notificării, dar nu mai mult de 5 zile de la postarea pe site.  
 
Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele 
solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea 
unui/unor criterii de selecţie, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară 
dominantă.  
 
Analiza contestaţiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de catre Managerul 
GAL, care predă cazul spre rezolvare la Comisia de contestaţii 
 
Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 
maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a  contestaţiilor 
şi poate fi prelungit dacă la nivelul entităţii responsabile de instrumentarea contestaţiilor 
se analizează contestaţiile depuse pe două sau mai multe măsuri, daca numarul de 
contestatiilor depuse este foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestatiilor se 
suprapune cu sesiuni de verificare. 
 
In urma analizei pentru fiecare contestatie, se intocmeste Raportul asupra contestatiei 
care contine Contestatia insotita de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra 
contestatiei propune admiterea, admiterea partiala sau respingerea contestatiei si este 
intocmit de Comisia de Contestaţii, si aprobat de Reprezentantul Legal al GAL. Raportul 
de contestatie are o singura rezolutie: admis sau respins. Daca Solutia propusa in urma 
reevaluarii proiectului contestat difera de cea din Raportul de evaluare a eligibilităţii, se 
vor intocmi fise GE3.1L (R) refăcute. 
 
Pentru evidenta contestatiilor depuse, GAL intocmeste documentul EXCEL „Contestatii  
Raport de Evaluare GAL privind Eligibilitatea Proiectelor”. 
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Situaţia centralizatoare a contestaţiilor va fi însoţită de dosarul fiecărei contestaţii care 
va cuprinde:   

a) contestaţia depusă;  
b) raportul de instrumentare a contestaţiei; 
c) notificarea transmisă aplicantului;  
d) fişele de verificare GE3.1L;  
e) fişele de verificare refăcute GE3.1LR  
f) documentele justificative elocvente pentru soluţia propusă de managerul 

de proiect evaluator. 
În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, 
Comisia de Contestaţii poate solicita GAL, copii ale unor documente justificative 
suplimentare din dosarul cererii de finanţare. 
 
La solicitarea Comisiei de Contestaţii sau, în situaţia în care pe parcursul reevaluării de 
către expertul căruia i-a fost repartizată contestaţia, se constată elemente, altele decât 
cele contestate, care pot influenţa eligibilitatea proiectului, rezultatul scorării iniţiale sau 
valoarea eligibilă sau publică sau intensitatea sprijinului stabilită, expertul va sesiza 
imediat Directia Control si Antifrauda, in vederea verificarii aspectelor sesizate, in acest 
sens GAL notificand comisia de contestatii. In raportul de analiza a contestatiei expertul 
se pronunta numai privitor la elementele contestate, consemanandu-se faptul ca a fost 
sesizata DCA.  
Sesizarea va fi însoţită de dosarul contestaţiei care va cuprinde: contestaţia depusă, 
raportul de analiză al contestaţiei, notificarea transmisă aplicantului, fişele de verificare 
iniţiale GE 3.1L şi/sau GE 3.2L, fişele de verificare refăcute GE 3.1RL şi/sau GE 3.2RL 
(dacă acestea au fost întocmite pentru cererea de finanţare în cauză), documentele 
justificative elocvente menţionate în raportul de analiză a contestaţiei pentru soluţia 
propusă de expertul evaluator. Experţii DCA se vor pronunţa asupra elementelor 
sesizate printr-un raport de control ce va fi întocmit conform prevederilor procedurii de 
control şi antifraudă. Raportul de verificare a proiectului în cauză va fi comunicat 
Comisiei de contestaţii. 
 
Dupa intrunirea Comisiei de Contestatii, Secretariatul Comisiei de Contestaţii  va 
transmite  la GAL o copie a raportului de contestatii in vederea notificarii solicitantilor, 
precum si o copie a minutei semnate de Comisia de Contestaţii, precum şi documentele 
întocmite de Comisia de Contestaţii, , conform alin (20)  pentru a fi atasate dosarului 
cererii de finantare care a făcut obiectul contestaţiei. 
Depunerea, analizarea, centralizarea, transmiterea contestatiilor vor respecta 
prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind constituirea 
Comitetului de Selectie si a Comisie de Contestatii, pentru proiectele aferente masurilor 
din PNDR 2007-2013, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al acestora.  
 
Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GAL-ului www.galcolineletutovei.ro. 

 
GAL răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de contestaţie şi de 
notificarea solicitanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 
Notificarile (GE6.8.2L) sunt facute de GAL pentru contestatiile analizate.  
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Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, precum şi de 
soluţionare a contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, GAL are obligaţia de a 
cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune 
măsurile administrative corespunzătoare. 

 
Selecţia partiala a proiectelor în urma soluţionării contestaţiilor 

 
Selectia partiala a proiectelor se realizeaza in conformitate cu Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii. 

 
Dupa data expirarii termenului de depunere a contestatiilor cu privire la rezultatul 
evaluarii proiectelor, GAL transmite Comitetul de Selecţie lista contestatiilor depuse si a 
valorii publice totale contestate, intocmita conform modelului prevazut in Ordinul  
Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind constituirea Comitetului de Selectie si 
a Comisie de Contestatii, pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2007-2013, 
precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestora. 
 
In termen de 1 zile lucratoare de la primirea listei contestatiilor depuse si a valorii 
publice totale contestate, secretariatul Comitetului de Selectie verifica daca nu exista 
erori de forma, stabileste alocarea disponibila pentru selectia partiala si intocmeste 
Raportul de selectie partial. 
 
Reprezentantul legal al GAL aproba Raportul de selectie partiala in termen de 1 zile 
lucratoare de la primire si comunica GAL o copie a acestuia impreuna cu minuta 
semnata de Comitetul de Selectie. GAL va verifica imediat conformitatea datelor din 
Raportul de selectie partiala, notificarea solicitantilor efectuandu-se numai dupa aceasta 
verificare. 
 
In termen de 2 zile lucratoare de la verificarea raportului de selectie partiala aprobat sau 
primirii raportului de selectie partiala rectificat, GAL va notifica solicitantii privind 
rezultatele procesului de selectie. 

 
Selecţia proiectelor 
  
În termen de 2 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul www.galcolineletutovei.ro a 
Raportului de contestaţii, managerii de proiect şi Managerul GAL în baza Raportului de 
evaluare revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestatii, il inainteaza 
Comitetului de selectie. Secretariatul Comitetului de Selectie intocmeste proiectul 
Raportului de selectie, conform modelului din ROF. 
 
Alocarea disponibila pentru selectie este reprezentata de diferenta dintre alocarea 
sesiunii in cauza si valoarea publica totala a proiectelor selectate prin Raportul de 
selectie partial. 
   
Selecţia proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecţie, se 
realizează în euro. Valoarea totală a finanţării pe sesiune şi pe măsuri se anunţă în 
apelul de depunere a proiectelor 
 
Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în 
euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest 
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lucru, supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în 
cadrul sesiunii de depunere. 

 
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de 
punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit 
punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea 
totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie 
propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit 
punctajul minim aferent acestor măsuri.  
 
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de 
punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit 
punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea 
totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează listele 
proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd 
acest lucru şi întocmeşte Raportul de Selecţie pentru fiecare sesiune de depunere şi 
măsură din PDL, conform criteriilor stabilite la lansarea sesiunii. 
 

Dupa parcurgerea procedurii de selectie si dupa caz, a celei de departajare, Comitetul 
de Selectie elaboreaza Raportul de Selectie aprobat de Reprezentant legal GAL care 
contine: 

 Lista cererilor de finantare selectate pentru finantare; 

 Lista cererilor de finantare reportate (numai pentru masura 322); 

 Lista cererilor de finantare nefinantate (Proiecte eligibile fără finanţare, Proiecte 
care nu au îndeplinit punctajul minim (dacă este cazul); 

 Lista cererilor de finantare neeligibile; 

 Lista cererilor de finantare retrase. 
 

Comitetul de Selectie transmite la GAL Raportul de selectie. GAL  verifica Raportul de 
selectie, iar in cazul semnalarii unor erori, GAL transmite la Comitetul de Selecţie  lista 
erorilor. Dupa aprobarea corectiilor in Comitetul de Selectie, se elaboreaza Raportul de 
Selectie rectificat. 
 
GAL verifica conformitatea datelor din rapoartele de selectie, publicarea pe site-ul 
www.galcolineletutovei.ro şi notificarea solicitantilor in urma aprobarii Raportului de 
selectie efectuandu-se numai dupa aceasta verificare.  
 
In termen de 2 zile lucratoare de la verificarea raportului de selectie aprobat sau 
primirea raportului de selectie rectificat GAL va notifica solicitantii privind rezultatele 
procesului de selectie (GE6.8.2L) , cu exceptia solicitantilor care au fost deja notificati 
ca urmare a aprobarii raportului de selectie partiala. 
 
Cererile de finantare neeligibile/neselectate vor fi pastrate in sistem inca max. 60 zile 
(180 zile pentru solicitantii publici), urmand ca originalele acestora sa fie  returnate 
solicitantilor, GAL asigurandu-se ca detine copia pentru eventuale verificari ulterioare. 
Raportul de Evaluare, lista cererilor de finantare eligibile, lista cererilor de finantare 
neeligibile, lista cererilor de finantare retrase, raportul de analiză al contestaţiei, 
notificarea transmisă aplicantului, fişele de verificare refăcute GE 3.1RL şi/sau RE 
3.2RL. 
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Evidenta Rapoartelor de Selectie   
 

Prin anuntul de licitatie aferent unei sesiuni care urmeaza sa se deruleze, GAL 
comunica disponibilul pentru fiecare masura, pentru sesiunea respectiva.  
 
Pentru a raspunde solicitarilor Managementului APDRP si pentru elaborarea rapoartelor 
de evaluare, la nivel GAL se va tine evidenta rapoartelor de selectie, dupa aprobarea lor 
de catre Reprezentantul legal. 
 
Reportarea cererilor de finantare (numai pentru măsura 322) 

 
GAL va evidenţia în listele cererilor de finantare evaluate, transmise către OJPDRP 
cererile de finantare reportate din sesiunea anterioară. 

 
În situaţia modificării criteriilor şi/sau punctajelor de selecţie aferente măsurii 322, 
solicitanţii tuturor cererilor de finantare depuse în cadrul sesiunii de selecţie anterioare 
celei pentru care sunt aplicabile modificările sau, după caz, solicitanţii cererilor de 
finantare reportate, sunt  informati de către GAL asupra noilor criterii şi asupra opţiunii 
de a  retrage cererile de finantare  în vederea actualizării şi redepunerii acestora. 
 
In cazul în care solicitanţii nu optează pentru retragerea cererilor de finantare acestea 
primesc statutul de reportate si vor fi reevaluate de către GAL conform criteriilor 
aplicabile sesiunii în care sunt reportate. 
După parcurgerea a 2 sesiuni de selecţie, cererile de finantare eligibile care nu au fost 
selectate pentru finanţare vor fi restituite potenţialilor beneficiari.  

 
Reportarea cererilor de finantare se va face numai pentru masura 322. Pentru cererile 
de finantare reportate si neselectate in ultima sesiune, se constituie,  o lista de 
asteptare in ordinea descrescatoare a punctajelor. Cererilor de finantare reportate vor fi 
selectate conform ROF al comitetului de selecţie şi al comisiei de contestaţii pentru 
proiectele aferente măsurilor din programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 
(PNDR). 
Pentru cererile de finantare care vor fi selectate din lista de asteptare si pentru care se 
vor incheia contracte de finantare, procedura de evaluare va fi reluata dupa actualizarea 
documentatiei depuse de catre solicitantul de fonduri. 
Astfel, pentru proiectele eligibile aferente măsurii 322 Renovarea, dezvoltarea, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale din cadrul PNDR, rămase fără finanţare, sesiunea 
precedentă, reevaluarea se face conform fluxului de reevaluare aprobat prin 
Ord.49/05.03.2012 
 
In urma parcurgerii sesiunilor de evaluare, contestatie si selectie, cererile de finantare 
pentru care nu s-a încheiat contract de finanţare şi nu s-au inregistrat cereri de 
renuntare, GAL va comunica solicitantilor prin notificarea in urma aprobării şi publicării 
Raportului de selecţie, termenul de restituire a exemplarului original al cererii de 
finantare. Nerespectarea acestui termen de către solicitant conduce la pierderea 
valabilităţii dosarului cererii de finanţare şi, implicit, casarea şi distrugerea acestora 
Formulare evaluare selectare M01-02 versiunea 09, pag. 25, 32, 39, 55, 63, 64, 65, 68, 
78, 82 
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6. MATRICE DE ÎNLOCUIRE 
 

Matricea de înlocuire 

Componenţa  GAL 

Nr. 
Crt. 

Atribuţie în GAL Funcţia 
Înlocuitor în situaţii 

speciale 

1 Aprobare 
Manager GAL 

Puiu Diana Carmen 
Manager proiect 1 

Sprianu Mircea 

2 Verificare 
Manager GAL 

Puiu Diana Carmen 
Manager proiect 1 

Sprianu Mircea 

3 Întocmire 

Manager proiect 1 
Sprianu Mircea 

Manager proiect 2 
Solomon Bogdan 

Manager de proiect 2 
Solomon Bogdan 

Manager de proiect 1 
Sprianu Mircea 

4 Înregistrare 
Manager Asistent 
Blenche Raluca 

Manager de proiect 2 
Solomon Bogdan 

 
7.MENŢIUNI  

 
Termenele privind procedura de verificare a eligibilităţii, selecţiei precum şi perioadele 
contestaţiilor, rezolvarea contestaţiilor, publicarea Rapoartelor de Evaluare şi 
Rapoartelor de Selecţie se hotărăsc şi se publică de către GAL în anunţul de 
deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor, separat pentru fiecare sesiune. 
 

8. ANEXE SI FORMULARE 

 

o Procedura de evaluare a Măsurilor 141 Anexa A 
o Formularele se gasesc in Anexa B - Formulare la prezenta procedura. In cadrul 

Anexei B – Formulare se gasesc si Fisele de verificare specifice masurilor din 
PNDR finantate prin FEADR.  

o Fişele de post se regăsesc în Anexa C 
 



Anexa B 
  

  
 
 
 
 

FORMULARE 
 

EVALUARE SELECTARE 
 

M01-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

 
     

 
 



GAL “Colinele Tutovei” 

 
 

 
 

Anexe evaluare selectare 
 

Măsuri finanţate prin FEADR pentru care GAL/APDRP are 
responsabilitatea implementării financiare şi/sau tehnice  
 

Codul 
masurii 

Axa prioritara / Titlul masurii 

 AXA PRIORITARĂ IV – LEADER 

41.111 Acţiuni de pregătire profesională şi informare, incluzând 
difuzarea de cunoştinţe ştiinţifice şi practici inovatoare 
persoanelor angrenate în sectoarele agricol, alimentar şi silvic 

41.112 Instalarea  tinerilor fermieri în mediul rural 

41.121 Modernizarea exploataţiilor agricole 

41.125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 
şi adaptarea agriculturii şi silviculturii 

41.141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 
41.312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu 

scopul de a promova spiritul întreprinzător 
41.322a  

Renovarea şi dezvoltarea satelor 41.322b 

41.322c 
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Măsuri pentru proiecte de investiţii pentru care este aplicabilă 

Secţiunea “Evaluarea cererilor de finanţare” 

 
Codul 

masurii 
Titlul masurii 

121 Modernizarea exploataţiilor agricole 

123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice  
125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii şi silviculturii 
221 Prima împădurire a terenurilor agricole 

312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul 
de a promova spiritul întreprinzător 

313 Încurajarea activităţilor turistice 

322 Renovarea şi dezvoltarea satelor 
112 Instalarea tinerilor fermieri 

122 Îmbunătătirea valorii economice a pădurii 

221 Prima impadurire a terenurilor agricole 

 
 
Lista formularelor comune tuturor măsurilor 
 
Pista de audit pentru cererea de finanţare GE0.1L 

Cerere de renunţare la Cererea de finanţare GE0.2L 
Proces verbal de restituire a exemplarului original al Cererii de 
finanţare 

GE0.3L 

Cererea de finantare GE1.1L 
Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L 
Fisa de completare a factorilor de risc GE2.1.1L 

Registru de înregistrare a cererilor de finanţare conforme GE2.2L 
Registru de inregistrare a documentelor  GE2.3L 
Registru de înregistrare a cererilor de finanţare neconforme GE2.4L 

Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L 

Fişa de verificare a criteriilor de selectie GE3.2L 
Borderou de transmitere a documentelor  la Comitetul de Selecare 
a proiectelor 

GE3.3L 

Fişa de solicitare a informatiilor suplimentare GE3.4L 
Dosar administrativ al cererii de finanţare GE3.5L 
Propunerea vizitei pe teren  -   OJPDRP/SVT-CRPDRP /Solicitant E3.6 
Calendar pentru verificarea cererii de finantare/ Notei explicative 
de modificare a contractului 

E3.7 

Fişa de verificare in teren E3.8 

Raportul OJPDRP-SVCF/CRPDRP-SVT/APDRP-SVT asupra 
verificarii pe teren  

E4.1 

Raport de evaluare  GE6.0L 
Lista cererilor de finantare eligibile  
Lista cererilor de finantare neeligibile  

Lista cererilor de finantare retrase  

Lista cererilor de finantare eligibile neselectate reportabile E6.4 
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Notificarea cererilor de finantare eligibile/ neeligibile GE6.8.1L 

Notificarea solicitantului privind contestatia depusa GE6.8.2L 

Borderou de transmitere a  documentelor la OJPNDR/APDRP GE6.9L 

Raport asupra verificarii prin sondaj la APDRP-SES                            E7.1 
Borderou de transmitere a cererilor de finanţare neeligibile la 
arhivare 

GE7.2L 

Modelul analizei de risc E7.3 

Fisa de verificare pe esantion  E 7.4 

Raport de verificare a proiectului (pentru contestatii) Anexa nr. 1 

Situatia centralizata a contestatiilor Anexa nr. 2 

Lista contestatiilor  Anexa nr. 5 

 
Lista formularelor specifice 
 
 Fişa de verificare a conformităţii  GE2.1L 
 Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate  GE3.1L 
 Fişa de verificare a criteriilor de selectie GE3.2L 
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GE0.1L- PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANTARE 

GAL “Colinele Tutovei”: 
Măsura  

Cererea de proiecte: -n/a-D 
 

Număr de înregistrare al cererii de finantare: 

 

Proiect: 
 

 

Denumire solicitant: 

Activitatea Instituţia 

Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura1 
Data2 

Cine a 
verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data3 

Statut cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/ 

întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 

1. Verificarea conformităţii, 
inregistrarea cererii de 
finanţare si a  Dosarului 
Administrativ 

GAL   conformă/ neconformă 

      GE2.1L 
E2.1.1 

GE2.2L 
 GE3.5L 

PENTRU  CERERILE DE FINANTARE VERIFICATE DE GAL  ( care apartin beneficiarilor privati si publici, cu 
exceptia celor din cadrul masurii 322 – beneficiari publici- si toţi beneficiarii măsurii 125,122 fara lucrari de 

constructii si/sau  montaj, 221)  

2. Verificarea eligibilitatii şi 
a criteriilor de selectie   

GAL 
 

  
Eligibila / 

Solicitare de informatii/ 
Neeligibila 

GE3.1L 
GE3.4L 
GE3.2L 

                                                
1
 expertul/experţii care au completat întocmit documentele din coloana 6 

2
 data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6 

3
 seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 si data de verificare 



GAL “Colinele Tutovei” 

 
 

3. Finalizarea verificarii 
eligibilitatii şi a criteriilor 
de selectie  

GAL 
 

  
Eligibila / Neeligibila 

 

GE3.1L 
GE3.2L 

 

4. Transmiterea   cererilor 
de finantare eligibile, a 
dosarelor administrative si 
a listei cererilor de 
finantare  neeligibile si 
retrase prin intermediul 
borderoului GE3.3L către 
Comitetul de Selecţia a 
Proiectelor 

GAL 
 

  Eligibila / Neeligibila GE3.3L 

5. Primirea de la Comitetul 
de Selecţie  a Raportului de 
selecţie(GE6.0L)/ impreuna 
cu listele cererilor de 
finantare eligibile/ 
neeligibile/    

GAL   
Eligibila/ Neeligibila/ 

Retrasa 

GE3.3L 
GE2.3L 
GE6.0L 

6. Notificarea cererilor de 
finantare eligibile/ 
neeligibile/ (daca este cazul) 

GAL   Eligibila/Neeligibila/  
GE6.8.1L 

 

7.Transmiterea către 
Comisia de contestaţii a 
borderoului cu cererile de 
finanţare şi documente  
aferentele ce fac obiectul 
dosarului pentru analiza 
contestaţiilor 

GAL   Neeligibilă GE3.3L 

8.Primirea de la Comisia de 
contestatii a Raportului de 
analiză a contestaţiilor  

gal   Elegibilă/ Neeligibilă GE6.0L 
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9.ReEvaluarea elegibilităţii 
şi a criteriilor de selecţie în 
urma Raportului de 
contestaţii  

GAL   Eligibilă/ Neeligibilă 
GE3.1L 
GE3.2L 

 

10. Transmiterea   cererilor 
de finantare eligibile, a 
dosarelor administrative, 
listei cererilor de finantare  
neeligibile si a Raportului 
de contestaţii prin 
intermediul borderoului 
GE3.3L către Comitetul de 
Selecţia a Proiectelor 

GAL   Eligibilă/ Neeligibilă GE3.3L 

11. Primirea de la Comitetul 
de Selecţie  a Raportului de 
selectie partiala si a listei 

proiectelor selectate în urma 
acţiunii de contestare 

GAL   
Selectata/Eligibila 

neselectata/Neeligibila/  

GE3.3L 
GE2.3L 

 

12. Notificarea cererilor de 
finantare eligibile/ 
neeligibile, selectate/ 
neselectate/ reportate (daca 

este cazul) in urma actiunii de 
contestare 

GAL   
Selectată/ Neselectata/ 

Eligibilă/ Neeligibila/ 
Reportata 

GE6.8.3L 
 

13. Intocmirea 
borderourilor de 
transmitere la OJPDRP/ 
APDRP a cererilor de 
finantare originale si a 
dosarelor administrative   

GAL   Conforma  
GE3.3L 
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GE 0.2L         APROBAT, 
              Manager GAL 

                                                                     (Nume, prenume, semnătură, stampila) 

 
 
SOLICITANT…………………………………….. 
 
Nr. /data înregistrare………………………… 
 
 
 

CERERE DE RENUNŢARE LA CEREREA DE FINANŢARE 
 
 
CĂTRE, 
 
GAL “COLINELE TUTOVEI” 
 
Manager GAL 
 
 
 

Vă rugăm să aprobaţi renunţarea la cererea de finanţare cu / fără 

restituirea exemplarului original al cererii de finanţarepentru proiectul: ,, 

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

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

..........................” cu nr. de înregistrare …………………………………………………, 

depus in sesiunea ………………………………   la GAL ………………………… 

 
 
 
 

Reprezentant Solicitant 
 
Nume, prenume 
 
(Ştampila, Semnătura) 
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GE 0.3L                              
 
 
 

PROCES VERBAL DE RESTITUIRE 
 

a exemplarului original al cererii de finanţare 
 
Nr. / data de înregistrare……………………. 
 
 
 

Subsemnatul/a……………………………………………………, având 

funcţia de Manager GAL din cadrul GAL „Colinele Tutovei”, in baza Cererii 

nr……..... /.………… emisa de către (denumire solicitant), depusă la 

GAL……………………………. la data de ………………………… având 

numărul de înregistrare…………………….., cu titlul:  

 „………………………………………………………………………………………… ”  

Am predat, domnului/doamnei (nume, prenume reprezentant 

solicitant) ……………………………………, în calitate de reprezentant al 

(denumire solicitant) ………………………………………………………………., 

care s-a legitimat cu ………… Seria …………..nr. ………….. 

 
 
Am predat,                 Am primit, 

Manager GAL        Reprezentant  solicitant 
                            
                                                                            
 

(Nume, prenume, semnătură)  (Nume, prenume, semnătură, stampila) 
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GE2.1L FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII* 

(SPECIFICA FIECAREI MASURI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
*
 Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit îşi rezervă dreptul de a cere 
documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de catre 
expertul verificator că este necesar. 
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E2.1.1 FIŞA DE COMPLETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE 
FINANTARE CONFORME 

realizată de către expertul Serviciului Verificare Cereri de Finantare din cadrul 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  

 
Măsura: 
Titlul proiectului ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

Numărul de înregistrare al cererii de finanţare: 

 

                            
 1.F/N     2. axa 4       3.  Nr. Măsura   4.  nr apel    5. an alocaţie  6. cod    7. Cod Judeţ   8. ultimele 3 cifre       9. nr de  

      Depunere     financiară      reg.                             ale dec de autoriz        ordine 
           GAL emisă de     de înregistr 
                                                                                                                                             AMPNDR           în registru                                               
de proiecte      Regiune         Judeţ 

I1. Valoarea sprijinului public 
nerambursabil (EURO),  
Pentru fiecare masura se vor stabili 
urmatoarele intervale: 

Punctaj 
obtinut 

Masura 121  

 800.001 → 1.600.000                     5 

    500.001 → 800.000 3 

        5.000     ≤ 500.000 1 

Masura 123  

 2.000.001 → 3.000.000 5 

 1.000.001 → 2.000.000 4 

    500.001 → 1.000.000 3 

        5.000      ≤ 500.000 1 

Masura 322  

 2.500.001 → 6.000.000 5 

 1.000.001 → 2.500.000 4 

    500.001 → 1.000.000 3 

        5.000      ≤ 500.000 1 

Masura 312  

    100.001 →  200.000                     3 

      50.001 →  100.000 2 

        5.000     ≤ 50.000 1 

Masura 313  

      70.001 →  200.000 3 

        5.000      ≤ 70.000 1 

Masura 125  

 1.000.001 → 1.500.000                     5 

 500.001 → 1.000.000 3 

 5.000     ≤ 500.000 1 
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I2. Complexitatea investitiei 

Beneficiari Publici Punctaj Beneficiari Privati Punctaj 

 Investitie noua  5  Investitie noua  5 

 Modernizari cu C 
si/sau M 

4  Modernizari cu C si/sau M 4 

 Modernizari fara 
C si/sau M 

2  Modernizare prin AI 2 

 

 

Pentru măsura 125 

I2. Complexitatea investitiei Punctaj 

 Drumuri forestiere  5 

 Drumuri de exploatare agricola 4 

 Sisteme de irigatii 3 

 Alte tipuri de investitii 2 

 

I3. Procentul de Finantare Publica: 

Beneficiari 
Publici 

Punctaj Beneficiari Privati Punctaj 

  76-85% 6 

100% 5 71 – 75% 5 

75 % 3 55 – 70% 4 

  40-50% 3 

  < 40% 2 

  Prime Compensatorii 1 

 

I4. Riscul proiectului d.p.d.v. al % raportului intre cheltuielile 
suportate de solicitant si  Valoarea ajutorului nerambursabil  
Cheltuielile suportate de solicitant = Total valoare proiect 
(fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat. 

Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea ajutorului 

nerambursabil solicitat 

%=  
___________________________________
__    

x 100 

Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat 

Punctaj 

 > 200% 5 

  Intre 176 si 200% 4 

  Intre 151 si 175 % 3 

 Intre 121 si 150 % 2 



GAL « Colinele Tutovei » 

 

 < 120 % 1 

 

I5. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, experienta 
in derularea afacerilor 

Punctaj 

 Firma noua sau fara activitate, si care nu a participat la alt 
proiect SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR, 
comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

5 

 Firma cu experienta dar care nu a participat la alt proiect 
SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/ FEADR, comunitar 
sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din 
partea altui instrument financiar 

4 

 Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD 
(inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR, comunitar sau 
obtinut din asistenta financiara nerambursabila din partea 
altui instrument financiar 

2 

 Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD 
(inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR si un alt proiect 
comunitar sau obtinut din asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

1 

 
 
Masura 112 -  Instalarea tinerilor fermieri 

 

 Determinarea riscului pentru proiectele selectate (3 factori de risc I1, I2, I3).  

Factori de risc Punctaj 

I1. Dimensiunea economică a exploatatiei agricole  

6 -7,99  UDE 3 

8-10 UDE 2 

>10 UDE 1 

I2.  Activitatea profesionala pe care o are solicitantul  

- In curs de obtinere a pregatirii profesionale 4 

- Cu experienta profesionala 3 

- Cu pregatire profesionala 1 

I3. Daca solicitantul isi exprima intentia de a accesa si  
masura 121 

 

- Planul de afaceri contine partea A+C 5 

- Planul de afaceri contine partea A+B 3 

            -    Planul de afaceri contine partea A 1 

 

Masura 221 -  Prima impadurire a terenurilor agricole 

 

 Determinarea riscului pentru proiectele selectate (5 factori de risc I1, I2, I3, I4 si I5).  

 

Factori de risc Punctaj 

I1.  Procent suprafata impadurita din suprafata totala a 
exploatatiei agricole 
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                 ≤ 0,1  5 

>0,1  şi ≤ 0,75 3 

>0,75 1 
I2.  Pozitia terenului functie de zona geografica  

- campie 5 

- deal 3 

- munte 1 

I3.  Amplasarea terenului in zone defavorizate sau alte zone  

- zona defavorizata 5 

- alte zone 2 

I4. Categoria de beneficiar  

- fermier 5 

- alti detinatori 2 
  I5. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, 
experienta in derularea afacerilor          

 

- Firma noua sau fara activitate, si care nu a participat la 
alt proiect SAPARD (inclusiv SAPARD 
Romanesc)/FEADR/ FEGA/Program national/ 
comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

5 

- Firma cu experienta dar care nu a participat la alt 
proiect SAPARD (inclusiv SAPARD 
Romanesc)/FEADR/ FEGA/Program national/ 
comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

4 

- Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD 
(inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR/ FEGA/Program 
national/ comunitar sau a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

2 

- Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD 
(inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR/ FEGA si un alt 
proiect prin Programul national/ comunitar sau a obtinut 
asistenta financiara nerambursabila din partea altui 
instrument financiar 

1 

 
 

 

Pentru masura 122 Îmbunătătirea valorii economice a pădurii 

I1. Valoarea 
sprijinului 
public 
nerambursa
bil (EURO),  
 

Punctaj 
obtinut 

 800.0
01 - 
1.000.

5 
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000  

 500.0
01- 
800.0
00 

3 

 5.000- 
500.0
00 

1 

 

I2. Complexitatea 
investitiei 

Punctaj 

 Lucrari de 
imbunatatire a 
structurii arboretului 
prin refacere si/sau 
substituire 

5 

 Achizitii de 
echipamente pentru 
efectuarea lucrarilor 
silvice 

4 

 Pepiniere silvice 3 

 Alte tipuri de 
investitii 

2 

 

I3. Procentul de Finantare Publica: 

% Punctaj 

60% 5 

50% 3 

 

I4. Riscul proiectului d.p.d.v. al % raportului intre 
cheltuielile suportate de solicitant si  Valoarea 
ajutorului nerambursabil  

Cheltuielile suportate de solicitant = Total valoare proiect 
(fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat. 

Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat 

%=  _____________________________________    
x 100 

Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat 

Punctaj 

 > 200% 5 

  Intre 176 si 200% 4 

  Intre 151 si 175 % 3 

 Intre 121 si 150 % 2 

 < 120 % 1 

I5. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, Punctaj 



GAL « Colinele Tutovei » 

 

experienta in derularea afacerilor 

 Solicitant care nu a participat la alt proiect 
SAPARD/FEADR sau nu a obtinut asistenta 
financiara nerambursabila din partea altui instrument 
financiar 

5 

 Solicitant care a finalizat un proiect SAPARD /FEADR 
sau a obtinut asistenta financiara nerambursabila din 
partea altui instrument financiar 

2 

 Solicitant care a finalizat mai multe proiecte SAPARD 
/FEADR sau a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

1 

 
Pentru selectarea  cererilor de finantare ce vor fi verificate se va determina riscul fiecărui 
proiect folosind un număr de 5 factori de risc (I1, I2, I3, I4, I5 
). Factorii de risc vor fi adaptati conform specificului masurilor PNDR. 
Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecarui factor de risc pe o scară de la 1 la 
5. 
 
Verificat,  
Manager GAL 
Nume si prenume....................................... 
Semnatura.............................................. DATA...../....  ./201../ 
 
Intocmit,  
Manager proiect 
Nume si prenume..................................... 
Semnatura ............................................. DATA....../....../201.. 
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GE2.2L  REGISTRU DE INREGISTRARE A CERERILOR DE FINANTARE CONFORME 
 

Nr. Crt. 
Numar de inregistrare al cererii de 

finantare 
Data inregistrarii la 

GAL 
Titlul proiectului Denumire solicitant 

0 1 2 3 4 
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Amplasare proiect  

 
Valoare eligibila totala (lei si Euro) 

Data predarii catre expert pentru 
evaluare 

5 6 7 
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Nume, prenume 
semnatura persoanei care a 

efectuat verificarea eligibilitatii  

Nume, prenume si 
semnatura persoanei care a verificat 

şi aprobat verificarea eligibilitatii  

Data si numarul de 
inregistrare a  solicitarii de 

informatii suplimentare  
-intocmite de GAL daca 

este cazul- 

Data primirii informatiilor 
suplimentare de la 

solicitant  
- daca este cazul- 

8 9 10 11 
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Data primirii Fisei de 
verificare pe teren E3.8 si 
a Raportului asupra 
verificarii pe teren E4.1  

Data finalizarii eligibilitatii/ 
selectiei (daca este cazul) 

Data intocmirii Raportului 
de evaluare si a Listelor 

cererilor de finantare 
eligibile si neeligibile  

Data semnarii de 
catre Managerul 

GAL 

12 13 14 15 
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Verificare pe eşantion la 
DSC-SES/DSC-SVT 

Data 
intocmirii 
Raportului de 
evaluare si a 
Listelor 
cererilor de 
finantare 
eligibile si 
neeligibile la 
nivel central 

 
 
 

 
Data 
transmiterii la 
Comitetul de 
Selectie  

 
 
 
 

Data primirii 
de  la 
Comitetul de 
Selectie a 
Raportului 
de selectie 
intermediar 

 
 
 
 

Data 
transmiterii la 
OJPDRP/ 
APDRP 

Situatie   a Cererii de 
finantare la OJPDRP 

/ANPDRP 

Raportul 
E7.1 
DSC-

SES/DSC-
SVT dacă 

este 
cazul 

Numărul 
Borderoului 
de 
transmitere 
a Raportul 
E7.1 de la 
DSC-SES/ 
DSC-SVT la 
CR 

Eligibila/ Eligibila dar nu a 
indeplinit punctajul minim (cu 
excepţia măsurilor 125, 312, 
322) neeligibila/ 
Renunţare/Restituită, daca e 
cazul (nr. Cererii de renunţare/ 
PV de restituire si data) 

16 17 18 19 20 21 22 
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Data si 
numarul  

Notificarii 
cererilor 

de 
finantare 
eligibile/ 
eligibile 
care nu 

au 
indeplinit 
punctajul 

minim 
(daca e 
cazul)/ 

neeligibile 

(GE6.8.1L 
) 

Data si 
numarul  

depunerii 
contestaţiei 
(daca este 

cazul)  
 

Data 
primirii de  

la 
Comitetul 

de 
Contestaţii 

a 
Raportului 

de 
contestaţii 

Data 
notificării 

solicitantului 
privind 

contestatia  

Data primirii 
de  la 

Comitetul de 
Selectie a 
Raportului 
de selecţie 

partial 

Situatie finala  a Cererii 
de finantare la 

OJPDRP/APDRP 
Eligibila si selectata/ 

Eligibila si selectata in 
asteptarea acord mediu/ 
eligibila si neselectata / 

neeligibila/reportată/retrasa 
(nr. Cererii de renunţare/ 
PV de restituire si data) 

Data 
transmiterii 

Cererilor 
de 

finantare 
eligibile in 

vederea 
contractarii 

Data si numarul  
Notificarii cererilor 

de finantare 
neeligibile/reportate/ 

neselectate 
(GE6.8.2L )  

23 24 25 26 27 28 29 30 
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GE2.3L REGISTRU DE INREGISTRARE A DOCUMENTELOR  

 
 

Nr. 
Ctr. 

Nr. de 
inregistrare 
document 

Data inregistrarii 
Codul  documentelor 

 
Destinatar 

Intocmit 
Nume si 
prenume 

semnatura 

Verificat si 
aprobat 
Nume si 
prenume 

semnatura 
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GE2.4L REGISTRU DE INREGISTRARE A CERERILOR DE FINANTARE NECONFORME  

 
 

 

Nr. 
Ctr. 

Nr. de 
inregistrare 
a Cererii de 

finantare 

Data 
inregistrarii 

 
Titlul 

proiectului 

Denumire 
solicitant 

 
Respins Intocmit 

Nume si prenume 
semnatura 

Verificat si 
aprobat 
Nume si 
prenume 

semnatura 
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GE3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
(SPECIFICA FIECAREI MASURI) 
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GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
SPECIFICA FIECAREI MASURI 
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GE3.3L BORDEROU DE TRANSMITERE  

A DOCUMENTELOR   

  GAL „Colinele Tutovei ………….... 

Nr. de înregistrare :............... 

     Data: …./…../201............. 

Măsura  
Cererea de proiecte: -n/a-D 
 

Către  ............................................................... 
În atenţia ........................……………………… 
Obiect: Borderou de transmitere a documentelor  

 
Vă trimitem alăturat următoarele documente, conform tabelului anexat: 

 

Nr. 
crt. 

Numărul de 
înregistrare al 

documentului (cererii 
de finanţare, dosar 
administrativ etc) 

Denumirea documentului  

1   

2   

3   

4 ......................................  
 

 
Manager GAL 
 
Nume Prenume ………………… 
Semnatura………………………………….. 
Stampila  
 

 
 

Verificat,  Manager GAL 

 Nume si prenume …………………………. 
Semnătura ……………………  DATA   …./…../201.. 
 
Întocmit de Manager Proiect 
Nume si prenume …………………………. 
Semnătura  …………………… DATA   …./…../201…....  
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GE3.4L FISA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE 

 
 
GAL „Colinele Tutovei”   

Nr. de înregistrare :............... 

Nr. de inregistrare a CF…………………… 

 
Măsura  
Cererea de proiecte: n/a-D 
 
In atentia domnului (reprezentant  legal de proiect), 
 
 

 Vă aducem la cunoştinţa, referitor la cererea de finanţare depusă de 
(solicitant) …….............................…….pentru a fi finanţată în cadrul PDL si înregistrată 
la GAL „Colinele Tutovei”   cu numărul de înregistrare..........................., faptul că în 
urma verificării efectuate de experţii GAL  a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte 
pe care vi le prezentăm în PARTEA I, pct.3 din acest formular. 

Vă rugăm  să completaţi partea a- II-a a formularului şi să-l returnaţi GAL în 
maxim 2/5 zile lucrătoare de la data primirii. 
 
Menţionăm că cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată neeligibilă în cazul în 
care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele 
nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate.  
 
Toate documentele solicitate vor fi transmise in doua exemplare. 
 

 
Cu stimă, 
Manager GAL „Colinele Tutovei” 
 Nnume şi prenume 
 
 
Semnătura si ştampila 
 
 
 
Data 
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PARTEA I 

A se completa de expertul GAL: 

 

1. Date de identificare a solicitantului 

 Denumirea organizaţiei/Nume solicitant 
:.................................................................. 

 Cod Unic de 
Inregistrare/CNP:......................................................................................... 

 Numele şi prenumele responsabilului legal de proiect 
........................................................................................................... 

2. Numărul de înregistrare a cererii de finanţare : 
3. Subiecte de clarificat: 
 
 

Nr. 
crt. 

Referinţa 

(document 
/pct . din 

doc.) 

Subiecte de clarificat 

1  ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

2  ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

 

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa ataşaţi următoarele 
documente  
1.................................................... în original / copie cu mentiunea conform cu originalul  
2.................................................... în original / copie cu mentiunea conform cu originalul  
  
 
Avizat Manager GAL 
 Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 
Verificat  Expert 2 GAL 

Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 

 
Întocmit Expert 1 GAL   

Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
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PARTEA II 

A se completa de solicitant ( doua  copii din documentele depuse de solicitant) 

 

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitarile mentionate in 
Partea I : 
 

Nr. 
crt. 

Referinţa 

(document /pct. 
din doc.) 

Precizări 

1  ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

2  ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

3  ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

4  ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

5  ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:  

 

1................................................................................................................... în original / 
copie cu mentiunea conform cu originalul  
2................................................................................................................... în original / 
copie cu mentiunea conform cu originalul  
 
 

 In cazul în care  nu respect  termenul de transmitere a documentelor sunt de 
acord ca cererea sa fie declarata neeligibila 
 
Reprezentant legal  solicitant       
(de completat numele si prenumele)                             
 
Semnatura si stampila      
Data :  
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PARTEA III 

A se completa de expert, (dupa primirea raspunsului de la solicitant) 

 

Concluzia expertului GAL: 

 
Nr. 
crt. 

Referinta 
(document /pct. din 

document) 

Concluzii 

1  ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

2  ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

3  ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

            
 
 
 

Avizat Manager GAL 

 Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 
 
Verificat  Expert 2 GAL 

Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 
 
 
Intocmit de Expert 1 GAL  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../200. 
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GE3.5L DOSAR ADMINISTRATIV 

 
AL CERERII DE FINANŢARE 

 
 
 
Măsura  
 
Cererea de proiecte: -n/a-D 
 
 
GAL „Colinele Tutovei 
 
 
 
 
NUMAR DE ÎNREGISTRARE. …………………………………………………………………… 
 
 
SOLICITANT…………………………………………………………………… 
 
 
DENUMIRE PROIECT…………………………………………………………………… 
 
TRANSMIS CU BORDEROUL NR………………………………………………………………….. 
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OPIS DOCUMENTE 
 
Nr. crt. Data 

înregistrării 
Denumirea 

documentului 
Nr. de 

înregistrare 
şi data 

documentului 

Tip document 
(original/copie) 

Nr. total 
exemplare 

Destinaţia 
exemplarelor 

Întocmit de 
(nume/prenume/ 

instituţia) 

Nume/prenume 
persoană care 
înregistrează 

Semnătură 
persoană care 
înregistrează 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Verificat-aprobat de Manager GAL  
 
Nume si prenume                                 
 
Semnatura



 



APDRP 
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 

 



GAL “Colinele Tutovei” 

 

 
GE6.0L- RAPORTUL DE EVALUARE     A CERERILOR DE FINANTARE 

 
 
Număr de înregistrare:  
 
 
Data: zz/ll/aaaa 
 
 
Numar inregistrare la GAL:  
 
 
Cererea de proiecte: M.....- 
 
 Anul alocaţiei financiare: -.... 
 

1. Conţinut: 
  
Baza legala: 

-Decizia de aprobare a PDL; 

-Decizia de acreditare a APDRP; 

- alte acte normative, privind implementarea PDL. 

 
Alocarea financiară nerambursabilă pentru măsura .................. pentru anii de 
alocare 2007-....  este prezentată mai  jos. 
 
Fondurile publice alocate pentru măsura ......... pentru anii 2007-..... conform 
documentelor aprobate ...... semnata ..... 
 

Masura 

Fonduri publice (2007-……..)-Euro 

Total 

din care: 

Contributie 
comunitara 

Contributie 
nationala 

…………………    

XS13/2008*    

XS28/2008*    

N578/2009*    

*Se completeaza doar pentru masura 123 

1. Cererea de proiecte 

Cererea de proiecte a fost organizată in sistemul sesiunilor de depunere a cererilor de 
finanţare, stabilite de GAL. 
 
Pentru sesiunea .......................... cererile de finanţare au fost depuse in numar 
de..............la Punctul de lucru GAL  începând cu ..............................  
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2. Evaluarea cererilor de finanţare 

 
Conform sectiunii ES6 si ES7, au fost verificate şi evaluate urmatoarele proiecte:   
 
Situaţia  Procesului de Evaluare a Cererilor de Finanţare  

 

GAL 

Situatia Verificărilor GAL Verificate prin 
sondaj la 
SES/SVT-
DSC/SVT-
CRPDRP 

Proiecte 
Conforme 

Proiecte 
Eligibile 

Proiecte 
Neeligibile 

Proiecte 
Retrase 

GAL1      

GAL2      

GAL3      

GAL4      

GAL5      

GAL6      

GAL7      

GAL8      

TOTAL      

3. Situatia fondurilor disponibile 

Măsura 
Fonduri publice 

disponibile prin anuntul 
licitatiei de proiecte 

Fonduri 
publice 

solicitate 
 

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

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

 
 

 
 

Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare aferent sesiunii ...................01.... 
GE6.0L, care cuprinde:  

 Lista cererilor de finantare eligibile cuprinzand si Lista cererilor de finanţare care 
nu au îndeplinit punctajul minim (cu excepţia măsurilor 125, 312, 322) 

 Lista cererilor de finantare  neeligibile 

 Lista cererilor de finantare  retrase 
 
 
Aprobat: Manager GAL 
............................                             Semnătura si ştampila      DATA…... 
 
 

Verificat, Expert 2 GAL 
 

............................                              Semnătura            DATA:….  
 

Întocmit, Expert 1 GAL 
............................                              Semnătura            DATA:….  
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GAL “COLINELE TUTOVEI” 
LISTA CERERILOR DE FINANTARE ELIGIBILE  

MASURA  

LICITATIA  DE PROIECTE: M  

ANII ALOCATIEI FINANCIARE: 

                                                     

Contributia 
Comunitatii Europene 

Contributia Bugetului 
National 

Total 

   

      

Nota:  formularul se completeaza in functie de specificul fiecarei masuri conform Ordinului MADR privind constituirea Comitetului de 
Selectie si a Comisiei de Contestatii 
          Proiectele care nu au indeplinit puctajul minim 
 

  Nume si prenume Functia Semnatura 

Aprobat   Manager GAL   

Verificat   Expert 2 GAL   

Intocmit  Expert 1 GAL  

Nota:Se adapteaza corespunzator caseta cu semnaturi in cazul intocmirii listelor la nivel APDRP-DSC GAL 
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GAL “COLINELE TUTOVEI” 

LISTA CERERILOR DE FINANTARE NEELIGIBILE   
MASURA  

LICITATIA  DE PROIECTE -  
ANUL ALOCATIEI FINANCIARE:  
  
                    
 
 
Nota:  formularul se completeaza in functie de specificul fiecarei masuri conform 
Ordinului MADR privind constituirea Comitetului de Selectie si a Comisiei de 
Contestatii 
 

 

  Nume si prenume Functia Semnatura 

Aprobat   Manager GAL   

Verificat   Expert 2 GAL   

Intocmit  Expert 1 GAL  

Nota:Se adapteaza corespunzator caseta cu semnaturi in cazul intocmirii listelor la nivel APDRP-DSC GAL 
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GAL “COLINELE TUTOVEI” 

LISTA CERERILOR DE FINANTARE RETRASE 

MASURA   

LICITATIA  DE PROIECTE - 
ANII ALOCATIEI FINANCIARE:   
 

Nota:  formularul se completeaza in functie de specificul fiecarei masuri conform Ordinului MADR privind constituirea Comitetului de 
Selectie si a Comisiei de Contestatii 
 
 
 

  Nume si prenume Functia Semnatura 

Aprobat   Manager GAL   

Verificat   Expert 2 GAL   

Intocmit  Expert 1 GAL  

 
 
Nota:Se adapteaza corespunzator caseta cu semnaturi in cazul intocmirii listelor la nivel APDRP-DSC 
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Sesiunea nr.  

            

          

 
 

                                                                                       LISTA  CONTESTATIILOR                                                                                            Anexa 5 

                  

N
r.

c
rt

. 

Cod proiect 

Titlu 
proie

ct 

Solic
itant 

Valoare eligibila 
totala solicitata 

(euro) 

Valoare 
publica 

solicitata 
(euro) 

Valoare publica 
aprobata de GAL 

(euro) 
Total VT 

(VALOARE 
PUBLICA 

SOLICITATA) 
col. 14 

F
/N

 

m
a

s
u

ra
 

C
o

p
m

p
o

n
e

n
ta

 

P
E

R
E

 

li
c

it
a

ti
a
 

re
g

iu
n

e
 

ju
d

e
t 

n
r.

o
rd

in
e
 

Totala PERE Totala PERE Totala PERE 

n
r.

 

a
n

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

                  

                  
Numar proiecte     Valoare publica solicitata (euro) 0 

  
 

               

                  

    

  Nume si prenume     Functia Semnatura 

    

Aprobat       Manager GAL   

    

Verificat       Expert 2 GAL     

    
Intocmit       Expert 1 GAL   
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Anexa 1 

N
r 

C
o
n
fo

rm
 

Cod proiect   

    
Mas
ura 

Licita
tia An 

Regiu
ne 

Ju
d 

Nr.ordi
ne 

Solicita
nt 

Titlu 
proie
ct 

Localizarea 
proiectului 

Valoarea 
proiectuluideclara

ta in CF Etapa procedurala parcursa de cererea de finantare 

                    judet 
loc
. totala  eligibila Eligibilitate Selectie 

                            GAL 

Rezultatul                                                               
verificarii prin 

sondaj la 
SES/SVT 

GAL 

Rezultatul                                                               
verificarii prin 

sondaj la 
SES/SVT 

                              

Statut

ul 
cererii 

Verificar

ea 
eligibilita
tii 

cf.E7.1 

  Statu

tul 
cerer
ii 

Verificar

ea                                   
criteriilor 
de                        

selectie 
cf.E7.1 

  Nume si prenume  Functia Semnatura 

Aprobat   Manager GAL   

Verificat     Expert 2 GAL   

Intocmit 
  Expert 1 GAL   
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  Anexa 2             

Masura  

Situatia centralizata a 

contestatiilor 

             Numărul proiectelor pentru care au fost depuse contestaţii:  
   

        
 

    Valoarea publică totală a proiectelor pentru care au fost depuse contestaţii:  
   

        
 

    

                                   

N

r

. 

C

r

t 

Cod proiect 

Ti

tl

u 

pr

oi

ec

t 

S

ol

ici

ta

nt 

D

at

a 

n

ot

ifi

ca

rii  

D

at

a 

lu

ar

ii 

la 

cu

no

sti

nt

a 

Locali

zare 

proiec

t Co

nt

est

aţi

e 

ad

mi

să 

/ 

re

spi

ns

ă 

Co

nt

est

aţi

e 

pa

rti

al 

ad

mi

sa 

Mo

tivu

l 

con

test

atie

i 

(Ne

elig

ibili

tate

, 

sco

r, 

val

oar

e) 

Eligibilita

te 

Punctaj Standarde Criterii 

de 

selectie 

Sector 

prioritar 

valoare 

eligibila 

EURO 

Valoare 

publică  

EURO 

Total VT 

(valoare 

publică)  

EURO 

F
/N

 

M
as

 

C
o

m
p

o
n

en
ta

 P
E

R
E

 

Licit

atie 

C
o

d
 C

R
 

Ju
d
 

N
r.

 O
rd

. 

În

ain

te 

de 

co

nte

sta

ţie 

Dup

ă 

inst

rum

enta

rea 

cont

esta

ţie 

de 

cătr

e 

AP

DR

P 

În

ain

te 

de 

co

nte

sta

ţie 

Du

pă 

inst

rum

enta

rea 

con

test

aţie 

de 

cătr

e 

AP

DR

P 

Nr. criterii 

standard 

Termen 

de graţie 
  

Ina

int

e 

de 

co

nte

stat

ie 

După 

instrume

ntarea 

contestaţi

e de către 

APDRP 

Totală Totală 

n
r 

a
n
 

J

u

d

. 

L

oc

ali

tat

e 

În

ain

te 

de 

co

nte

sta

ţie 

Du

pă 

inst

rum

enta

rea 

con

test

aţie 

de 

cătr

e 

AP

DR

P 

În

ain

te 

de 

co

nte

sta

ţie 

Du

pă 

inst

rum

enta

rea 

con

test

aţie 

de 

cătr

e 

AP

DR

P 

In
ai

n
te

 d
e 

co
n

te
st

at
ie

 

Du

pă 

inst

rum

enta

rea 

con

test

aţie 

de 

cătr

e 

AP

DR

P 

Ina

int

e 

de 

co

nte

sta

tie 

După 

instrum

entarea 

contest

aţie de 

către 

APDR

P In
ai

n
te

 d
e 

co
n

te
st

at
ie

 

După 

instrum

entarea 

contest

aţie de 

către 

APDR

P 

1   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1

4 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

2

7 
28 45 46 47 48 53 54 57 

                                   

         

  Nume si prenume Functia  

       

         

Aprobat    Manager GAL  

       

         

Verifica

t  
  Expert 2 GAL 

       

         

Intocmit   Expert 1 GAL 
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GE6.8.1L – NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE ELIGIBILE/ 
NEELIGIBILE 

 

Nr. de înregistrare secretariat/Data: ………………….. 
 
Numele solicitantului: .............. 

Adresa solicitantului : ....................... 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal) 
Ca răspuns la licitaţia de proiecte M   - licitatia  aţi depus la GAL..............cererea de 
finanţare cu titlul„................................................ înregistrată cu nr. F.......................... 

Vă informăm că în urma verificării şi evaluării cererii de finanţare şi după 
aprobarea de către Comitetul de Selecţie a Raportului de evaluare din data de 
…………………, proiectul dumneavoastră este: 
 
Eligibil şi a fost punctat cu …. puncte/ nu a întrunit punctajul minim de .... puncte. 

- (precizaţi punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru 
care au fost sau după caz,  nu au fost punctate criteriile de selecţie, precum şi 
precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a 
intensităţii sprijinului, dacă este cazul) 

 Neeligibil, nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate menţionate mai jos: 

-  (precizaţi criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele 
care au condus la neeligibilitatea proiectului) 

Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveţi posibilitatea de a 
contesta decizia în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării dar nu mai tarziu 
de 5 zile lucratoare de la data postarii pe site-ul GAL. Contestaţia va fi depusă la 
punctul de lucru GAL la care aţi depus cererea de finanţare. 
 
 

Cu  stimă, 

Manager GAL 

 

 

 

Nume prenume……......Semnatura……Data 

 

  

 

 

 

 

Stampila GAL 
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GE6.8.2L –NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTATIA DEPUSA 

Nr. de înregistrare secretariat/Data: ………………….. 

 

Numele solicitantului: .............. 

Adresa solicitantului : ....................... 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal) 

 

Ca urmare a contestaţiei depusă de dumneavoastră la GAL „Colinele Tutovei”, şi 

înregistrată in data...............cu nr. ............... referitoare la cererea de finanţare nr. 

..................... cu  titlul ,,.....................”, vă informăm că în urma analizei în cadrul 

Comisiei de Contestaţii aferente licitaţiei de proiecte M-licitatia, contestaţia  

dumneavoastră a fost admisa/partial admisa/respinsă (se vor detalia in text 

motivele/rezultatul deciziei) iar cererea de finanţare este declarata eligibila(se va 

mentiona valoarea eligibila si punctajul)/neeligibila. 

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Planul de Dezvoltare 
Locală al stategiei GAL „Colinele Tutovei”. 

Cu  stimă, 

  Manager GAL 

Nume prenume…….......Semnatura…………Data 

 

Stampila GAL 

“Colinele Tutovei” 
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GE6.8.3L – NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE NESELECTATE 
(ELIGIBILE/NEELIGIBILE/REPORTATE,daca este cazul) 

 

Nr. de înregistrare secretariat/Data: ………………….. 

 
 
Numele solicitantului: .............. 
Adresa solicitantului : ....................... 
 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal) 

 
Ca răspuns la licitaţia de proiecte M   -licitatia  aţi depus la GAL „Colinele Tutovei” 
cererea de finanţare cu titlul„.....................................................înregistrată cu nr. 
F.......................... 
 
Vă informăm că în urma aprobarii de către Comitetul de Selecţie a Raportului de 
selectie din data de …………………, proiectul dumneavoastră este declarat 
neeligibil/neselectat pentru finantare/reportat. 
Va informam ca puteti decide asupra redepunerii proiectului in sesiunile urmatoare. De 
asemenea documentatia depusa in original pentru acest proiect poate fi ridicata in 
termen de 60(pentru solicitantii privati) /180(pentru solicitantii publici) de zile 
calendaristice de la confirmarea de primire a prezentei notificari. Nerespectarea acestui 
termen conduce la pierderea valabilităţii dosarului cererii de finanţare şi implicit la 
casarea şi distrugerea documentatiei depuse laGAL. 
Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Planul de Dezvoltare 
Locală al stategiei GAL „Colinele Tutovei”. 
 
 
Cu  stimă, 

Manager GAL 

Nume prenume…….......Semnatura…………Data 

Stampila GAL 

“Colinele Tutovei” 
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GE6.9L. BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR LA  SERVICIUL 
CONTRACTARE  

 
 
 
 
Serviciul contractare  

 
Masura  
 
Cererea de proiecte : -n/a-D 

 
Nr. inregistrare………din …….. 
 
 
Către Serviciul Contractare 
 

 
 

 
Va predăm, alăturat, cererile de finanţare declarate eligibile, împreună cu dosarele 
administrative însoţite de Lista cererilor de finanţare selectate, aferente 
sesiunii...................... 
Selectarea s-a făcut în Cadrul Comitetului de Selecţie conform Notei de transmitere a 
proiectelor selectate aprobată de către Reprezentantul legal GAL Nr............ din 
data................ 
 
 
 
Am predat,        Am primit, 
Data:                                                                              Data: 
 
         
Manager GAL      Sef Serviciu Contractare 
GAL “Colinele Tutovei”                CRPDRP-SEC/DSC-SC 
Nume si prenume                                                            Nume si prenume 
 
 
Semnatura                                                                       Semnatura 
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LISTA CERERILOR DE FINANTARE SELECTATE, AFERENTE SESIUNII...................... 
 
 Serviciul  
 

Nr. 
crt. 

Număr de 
înregistrare a 

cererii de 
finantare 

Titlu proiect Data transmiterii 
Intocmit de Expert 
Nume si prenume 

Semnatura 

Verificat-
aprobat 

Manager GAL  
Nume si 
prenume 

Semnatura 
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E7.1 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PRIN SONDAJ LA DSC-SES/ SVT-DSC/ 

 SEC-CRPDRP / SVT - CRPDRP 
PARTEA I 

 
DSC – SES/ SVT-DSC 
SEC-CRPDRP /SVT – CRPDRP (pentru masura 221) 
Masura  
Cererea de proiecte: -n/a-D 
 

Numarul de inregistrare al cererii de finantare: 
 

Solicitant: 
 

Titlu proiect: 
 

Obiectul controlului: 
 
DSC-SES / SVT-DSC / SEC-CRPDRP /SVT – CRPDRP declara proiectul ……..  

 
 In urma controlului documentar, a verificarii criteriilor de eligibilitate si a criteriilor 
de selectie (daca este cazul) si a verificarii pe teren efectuata de SVT-APDRP (daca 
este cazul), s-au constatat urmatoarele : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 In concluzie, Directia Selectare Contractare, Serviciul Evaluare Selectare/ 
Serviciul Verificare Tehnica – DSC/ Serviciul Evaluare Contractare – CRPDRP/ 
Serviciul Verificare Tehnica - CRPDRP, considera cererea de finantare ca fiind 
eligibila/neeligibila si (daca este cazul) cu un scor total de ……….. puncte. 
 
Observatiile cu privire la activitatea de verificare a Cererii de finantare efectuata de 
catre expertii SVCF-OJPDRP/ SEC/ SVT – CRPDRP sunt prezentate in Fisa de 
verificare pe esantion E7.4. 
 
Aprobat Director Selectare Contractare          Verificat Expert 2 SES/SVT 
Nume si prenume: ........................            Nume si prenume: .............. 
Semnatura: ...................................            Semnatura: ......................... 
Data: ............................................      
 
 
Avizat  Sef SES/SVT        Intocmit Expert SES/SVT  
Nume si prenume: ......................             Nume si prenume: ........ 
Semnatura: ...................................                    Semnatura: ................. 
Data: .......................................                           Data: ................... 
 
 
Aprobat Director CRPDRP 
Nume si prenume: ........................ 
Semnatura: ................................... 
Data: ............................................      
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Avizat Sef SEC/SVT 
Nume si prenume: ........................ 
Semnatura: ................................... 
Data: ............................................      
 
Verificat Expert 2 SEC/SVT Intocmit Expert SEC/SVT Nume si prenume: 
......................    Nume si prenume: ........ 
Semnatura: ...................................   Semnatura: ................. 
Data: .......................................        Data: ................... 
 
 

PARTEA II 

A se completa de expert, (dupa primirea raportului asupra verificarii prin sondaj 
partea I) 

 

Punctul de vedere al expertului OJPDRP- SVCF /CRPDRP-SEC/SVT: 

 
Nr. 
crt. 

Referinta 
(document /pct. din 

document) 

Puncte de vedere 

1  ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

2  ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

3  ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

            
 
 
 

Avizat Sef SVCF/SEC /SVT 
Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 
VerificatExpert 2 SVCF/SEC / SVT  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../201.  

 
 
Intocmit de …………………… Expert SVCF/SEC / SVT  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../201.  
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GE7.2L BORDEROU DE TRANSMITERE A CERERILOR DE FINANTARE 
NEELIGIBILE LA ARHIVARE 

 
 
Serviciul  
Masura  
Nr. inregistrare………din …….. 
 
 
 
Către Arhiva 
 
 

 
 
 
Va predam alaturat exemplarele originale ale cererilor de finantare declarate neeligibile, 
împreună cu dosarele administrative, în vederea arhivării lor conform Manualului de 
arhivare. 
 
 
 
Am predat,         Am primit, 
Data:                                                                                        Data: 
 
         
Manager GAL,                    Arhivar,  
Nume si prenume                                                                     Nume si prenume 
 
Semnatura                                                                                Semnatura 
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LISTA CERERILOR DE FINANTARE NEELIGIBILE TRANSMISE PENTRU 

ARHIVARE 

 
Serviciul:  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Număr de 
înregistrare a cererii 

de finantare 
Titlu proiect Data transmiterii 

Intocmit de 
Expert 

Nume si 
prenume 

Semnatura 

Verificat-aprobat 
Manager GAL  

Nume si 
prenume 

Semnatura 
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E7.3 - Modelul analizei de risc 

  

Pasul 1.  Stabilirea valorii totale eligibile pe judete si sesiuni 

Pentru aceasta se va întocmi tabelul de mai jos. 

 

Tabel 1 Centralizator privind repartiţia pe judete a valorilor totale eligibile solicitate 

Masura 

 

Judetul 1 Judetul 2 Judetul 3 Judetul 4 Judetul 5 Judetul …. Judetul  42 TOTAL 

valoare 

eligibila 

solicitata 

% valoare 

eligibila 

solicitata 

% valoare 

eligibila 

solicitata 

% valoare 

eligibila 

solicitata 

% valoare 

eligibila 

solicitata 

% valoare 

eligibila 

solicitata 

 valoare 

eligibila 

solicitata 

% valoare 

eligibila 

solicitata 

% 

                 

                 

TOTAL                 

Pasul 2. Determinarea valorii totale eligibile de verificat 

Pentru efectuarea verificarii se va calcula total valoare eligibilă de verificat, adică 5% din total valoare eligibilă  solicitata conform 

tabelului de mai sus. Se verifica un esantion de 5% pentru fiecare sesiune.  
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Total valoare eligibilă solicitata = Suma valorilor eligibile a tuturor proiectelor care au fost depuse si declarate conforme  si pentru care 

verificarea criteriilor de eligibilitate  se face la nivel OJPDRP si CRPDRP. 

 

 

Astfel toate proiectele depuse la nivel judetean, sunt introduse în baza de calcul a Serviciului evaluare selectare (total valoare 

eligibilă solicitata).  

 

Tabel 2 Centralizator privind repartiţia pe judet a valorii eligibile de verificat 

Masura Judetul 1 Judetul 2 Judetul 3 Judetul 4 Judetul 5 Judetul …. Judetul  42 TOTAL 

valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% 

                 

TOTAL                 

 

După determinarea valorilor ce trebuie verificate pe fiecare judet se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel încât să 

fie acoperită întreaga valoare de verificat din Tabelul 2. 
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Pasul 3. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecărui proiect folosind un număr de 5 factori de 

risc (I1, I2, I3, I4, I5). Factorii de risc vor fi adaptati conform specificului masurilor PNDR. 

 

I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO),  
Pentru fiecare masura se vor stabili urmatoarele intervale: 

Punctaj Pondere 

Masura 121  

30% 

 800.001 → 1.600.000 5 

    500.001 → 800.000 3 

                      ≤ 500.000 1 

Masura 123  

 2.000.001 → 3.000.000 5 

 1.000.001 → 2.000.000 4 

    500.001 → 1.000.000 3 

                      ≤ 500.000 1 

Masura 322  

 2.500.001 → 6.000.000 5 

 1.000.001 → 2.500.000 4 

    500.001 → 1.000.000 3 

                      ≤ 500.000 1 

Masura 312  

     100.001 →  200.000                     3 

       50.001 →  100.000 2 

         5.000     ≤ 50.000 1 

Masura 313  

      70.001 →  200.000 3 

        5.000      ≤ 70.000 1 

Masura 125  

            1.000.001-1.500.000                   5 

               500.001- 1.000.000 3 
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                   5.000 ≤ 500.000 1 

 

 

I2. Complexitatea investitiei Pondere 

Beneficiari Publici Punctaj Beneficiari Privati Punctaj 

25% 
 Investitie noua  5  Investitie noua  5 

 Modernizari cu C si/sau M 4  Modernizari cu C si/sau M 4 

 Modernizari fara C si/sau M 2  Modernizare prin AI 2 

 Masura 125  

 Drumuri forestiere  5 

 Drumuri de exploatare agricola 4 

 Sisteme de irigatii 3 

 Alte tipuri de investitii 2 

 

I3. Procentul de Finantare Publica: Pondere 

Beneficiari Publici Punctaj Beneficiari Privati Punctaj 

20% 

  76-85% 6 

100% 5 71 – 75% 5 

75 % 3 55 – 70% 4 

  40-50% 3 

  < 40% 2 

  Prime Compensatorii 1 

 

I4. Riscul proiectului d.p.d.v. al % cheltuielilor suportate de solicitant din total 
valoare proiect, fara TVA.  
Cheltuielile suportate de solicitant = total valoare proiect (fara TVA) – valoarea 

Punctaj Pondere 
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ajutorului nerambursabil. 

 > 200% 5 

15% 

  Intre 176 si 200% 4 

  Intre 151 si 175 % 3 

 Intre 121 si 150 % 2 

 < 120 % 1 

 

I5. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, experienta in derularea afacerilor Punctaj Pondere 

 Firma noua sau fara activitate, si care nu a participat la alt proiect 
SAPARD(inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR, comunitar sau nu a obtinut 
asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar 

5 

10% 

 Firma cu experienta dar care nu a participat la alt proiect SAPARD (inclusiv 
SAPARD Romanesc / FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

4 

 Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD (inclusiv SAPARD 
Romanesc /FEADR, comunitar sau obtinut din asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

2 

 Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD(inclusiv SAPARD 
Romanesc /FEADR si un alt proiect comunitar sau obtinut din asistenta 
financiara nerambursabila din partea altui instrument financiar 

1 

 

Masura 112 -  Instalarea tinerilor fermieri 
 

 Determinarea riscului pentru proiectele selectate (3 factori de risc I1, I2, I3).  
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Factori de risc Punctaj Pondere 

I1. Dimensiunea economică a exploatatiei agricole  30% 

6-7,99  UDE 3  

8-10 UDE 2  

>10 UDE 1  

I2.  Activitatea profesionala pe care o are solicitantul  30% 

- In curs de obtinere a pregatirii profesionale 4  

- Cu experienta profesionala 3  

- Cu pregatire profesionala 1  

I3. Daca solicitantul isi exprima intentia de a accesa si  
masura 121 

 40% 

- Planul de afaceri contine partea A+C 5  

- Planul de afaceri contine partea A+B 3  

            -    Planul de afaceri contine partea A 1  
 

 

 

Masura 221 -  Prima impadurire a terenurilor agricole 

 

 Determinarea riscului pentru proiectele selectate (5 factori de risc I1, I2, I3, I4 si I5).  

 

Factori de risc Punctaj Pondere 

I1.  Procent suprafata impadurita din suprafata totala a exploatatiei agricole  15% 

                 ≤ 0,1  5 5 

>0,1  şi ≤ 0,75 3 3 

>0,75 1 1 

I2.  Pozitia terenului functie de zona geografica  25% 

- campie 5 5 

- deal 3 3 

- munte 1 1 
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I3.  Amplasarea terenului in zone defavorizate sau alte zone  25% 

- zona defavorizata 5 5 

- alte zone 2 2 

I4. Categoria de beneficiar  25% 

- fermier 5 5 

- alti detinatori 2 2 

  I5. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, experienta in derularea 
afacerilor          

 10% 

- Firma noua sau fara activitate, si care nu a participat la alt proiect 
SAPARD (inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR/ FEGA/Program 
national/ comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila 
din partea altui instrument financiar 

5 5 

- Firma cu experienta dar care nu a participat la alt proiect SAPARD 
(inclusiv SAPARD Romanesc)/FEADR/ FEGA/Program national/ 
comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din 
partea altui instrument financiar 

4 4 

- Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD (inclusiv 
SAPARD Romanesc)/FEADR/ FEGA/Program national/ comunitar sau a 
obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea altui instrument 
financiar 

2 2 

- Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD (inclusiv 
SAPARD Romanesc)/FEADR/ FEGA si un alt proiect prin Programul 
national/ comunitar sau a obtinut asistenta financiara nerambursabila din 
partea altui instrument financiar 

1 1 

 



GAL “COLINELE TUTOVEI” 

 

Pentru masura 122 Îmbunătătirea valorii economice a pădurii 

 

I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil 
(EURO),  
 

Punctaj 
obtinut 

Pondere 

 800.001 - 1.000.000  5  
30%  500.001- 800.000 3 

 5.000- 500.000 1 

 

I2. Complexitatea investitiei Punctaj Pondere 

 Lucrari de imbunatatire a structurii arboretului 
prin refacere si/sau substituire 

5 
 
 

25%  Achizitii de echipamente pentru efectuarea 
lucrarilor silvice 

4 

 Pepiniere silvice 3 

 Alte tipuri de investitii 2 

 

I3. Procentul de Finantare Publica: 

% Punctaj Pondere 

60% 5  
20% 

50% 3 

 

I4. Riscul proiectului d.p.d.v. al % raportului intre 
cheltuielile suportate de solicitant si  Valoarea 
ajutorului nerambursabil  

Cheltuielile suportate de solicitant = Total valoare proiect 
(fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat. 

     Punctaj 
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Total valoare proiect (fara TVA) – Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat 

%=  _____________________________________    
x 100 

Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat 

Pondere 

 > 200% 5  
 
 

15% 

  Intre 176 si 200% 4 

  Intre 151 si 175 % 3 

 Intre 121 si 150 % 2 

 < 120 % 1 

I5. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, 
experienta in derularea afacerilor 

 
Punctaj 

Pondere 

 Solicitant care nu a participat la alt proiect 
SAPARD/FEADR sau nu a obtinut asistenta 
financiara nerambursabila din partea altui instrument 
financiar 

5 

10% 

 Solicitant care a finalizat un proiect SAPARD /FEADR 
sau a obtinut asistenta financiara nerambursabila din 
partea altui instrument financiar 

2 

 Solicitant care a finalizat mai multe proiecte SAPARD 
/FEADR sau a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din partea altui instrument financiar 

1 

 

Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scară de la 1 la 5. 
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Pasul 4 se calculează riscul fiecărui proiect: 
 
riscul (R )= (ponderea factorului I1)*(punctajul obţinut de beneficiar pentru Factorul de riscI1) + …+ (ponderea factorului I5)*(punctajul 
obţinut de beneficiar pentru Factorul de riscI5) 
Pasul 5. Se ordonează proiectele în ordinea descrescătoare a riscului pentru fiecare judet 

Pasul 6. Se selectează proiectele ce vor fi verificate pentru fiecare judet.  

In cazul in care sunt mai multe proiecte cu acelasi risc, se va selecta proiectul care a obtinut cel mai mare punctaj pentru un factor de risc 

in ordinea prezentarii acestora (I1, I2, I3, I4, I5) 

Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc, in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectelor depuse in cadrul sesiunii, tinand cont de 

numarul de angajati care au pregatirea necesara, din cadrul Serviciului Evaluare Selectare, respectandu-se urmatoarele reguli: 

o Cate 1 proiect evaluat la fiecare din cele 8 CRPDRP;  

 

 

 

o Cate 1 proiect evaluat la unul dintre OJPDRP-urile arondate unui CRPDRP; 

o 1 OJPDRP va fi verificat in cadrul unei sesiuni numai pentru o singura masura. Se asigura astfel verificarea unui numar cat mai 

mare de OJPDRP si care sa acopere verificarea unui OJPDRP pentru toate masurile verificate. 

o Pot fi  eliminate  din lista proiectele care apartin OJ/CR care in urma raportului trimestrial, prezentat in cadrul sectiunii ES7, 

obtin un scor mai mic sau egal cu 6 puncte si pot fi i inlocuite cu OJ/CR care obtin punctaje mai mari de 6 puncte. 
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Pasul 7 Întocmirea listelor proiectelor de verificat 

 
Pentru fiecare regiune se va întocmi un tabel ca în exemplul de mai jos: 
 
Tabel 3 Regiunea I - Proiecte de verificat  

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Cod proiect Beneficiar Localizare proiect Valoare 
eligibila 
proiect 

      

      

      

      

      

      

      

      

 Total     
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 E 7.4 FISA DE VERIFICARE PE ESANTION  

 

 

Se va completa numai de catre DSC-SES/ SVT-DSC/ SEC-CRPDRP/ SVT-CRPDRP 
pentru cererile de finantare verificate pe esantion: 

 
1. Dosarul administrativ al Cererii de finantare este complet, cu toate Fisele de 

verificare atasate? 
Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP   
     DA  sau   NU 

 
2. Fisa de verificare E2.1 are toate bifele si semnaturile expertilor? 

Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP  
     DA  sau   NU 

 
3. Fisa de verificare pe teren E3.8 are toate bifele si  semnaturile expertilor ? 

Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC / SEC-CRPDRP 
       DA  sau   NU   sau NU ESTE CAZUL 

 
 

4. In Fisa de verificare pe teren E3.8, la rubrica Observatii sunt detaliate toate 
aspectele intalnite la verificarea pe teren? 

Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC  / SEC-CRPDRP/SVT 
      DA  sau   NU  sau NU ESTE CAZUL 

 
 

5. Fisa de verificare E3.1 are toate bifele si semnaturile expertilor verificatori? 
Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP  
     DA  sau   NU 

 
 

6. Formularul E3.1 a fost intocmit corect ? 
Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP  
     DA  sau   NU 
 

7. Punctajele acordate in Fisa de verificare E3.2 sunt corecte? 
Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP  
     DA  sau   NU 

 
 

8. Pista de audit  este completata si semnata?  
 
Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC/ SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP  
     DA  sau   NU 
 
 
A fost respectata procedura de verificare a conformitatii, eligibilitatii, selecţiei ? 
 
Verificare expert DSC-SES/SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP  
     DA  sau   NU 
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Observaţiile DSC-SES/ SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP: 

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

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

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

 
Aprobat de ..................................  Sef SES/ SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP 
Semnatura si stampila.....................    DATA   …./…../201 
 
 
 
Intocmit de ……………………  Expert SES/ SVT-DSC / SEC-CRPDRP/SVT-CRPDRP 
Semnătura ………………………..... DATA   …./…./201 
 

 
 
 
 
Metodologie de verificat 

 
Expertul verifica aspectele mentionate la punctele 1-8 din Fisa de verificare pe esantion. 
In cazul bifarii casutei „NU”, se va mentiona la rubrica „observatii” motivul acestei 
optiuni. 
 
La punctele 3 şi 4 experţii SVT-CRPDRP vor bifa casuţa „NU ESTE CAZUL” întrucât 

nu se efectuează vizita pe teren (verificarea pe teren este efectuată, într-o altă etapă de 
expertii APIA şi ITRSV). 
 
Mentiunile din rubrica „Observatii”  vor fi preluate in Raportul trimestrial de verificare pe 
esantion, raport care va fi adus la cunostinta Conducerii de la nivelul OJPDRP, 
CRPDRP si APDRP. 

 

 

 


