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

Cu obiective care se încadrează în prevederile art. 16  din reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura M5/3A – „Consum produse locale” 

 

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

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

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

 

1.1 Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili din Ghidul Solicitantului publicat de GAL?  

DA    NU 

 

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate 
din Ghidul Solicitantului?  

DA    NU  

  

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

DA    NU 

 

1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă 
la Cererea de finanțare? 

DA    NU 
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1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare? 

DA    NU  

 

2. i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 

 

2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului agricol pentru care 
solicită finanțare în vederea participării pentru prima data la schemele de calitate? 

DA    NU   

 

      2.2 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru 
resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului? 

DA    NU  

 

2.3 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație agricolă sau solicitantul 
este un grup de producători (în cazul în care proiectul vizează activități de informare și promovare)? 

 DA    NU        

 

2.4 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației naționale/ 
europeane în vigoare sau  la o schemă voluntară care respectă cerințele UE? 

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2.5 Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare 
referitoare la schemă?  

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2.6 Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/ europeană în 
vigoare? 

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2.7 Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei scheme de 
calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013? 

DA    NU       NU ESTE CAZUL 
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2.8 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat? 

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2. ii) Verificarea criteriilor de eligibilitate stabilite de către GAL 

Solicitantul își desfășoară activitatea într-un UAT din GAL 

DA    NU   

 

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV  

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/ sau sunt 
în conformitate cu Fundamentarea bugetului  pe categorii de cheltuieli eligibile? 

DA      NU        DA cu diferențe       

3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate 
în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul? 

DA    NU 

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? 

DA    NU DA cu diferențe  

 

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR 

4.1. Categoria de servicii/ bunuri se regăsește în Baza de date? 

• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 

• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 

 

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în  Baza de 
date*? 

• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 

• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 

 

4.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat 
câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 
2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare? 

DA    NU NU ESTE CAZUL 
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4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile? 

• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 

• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 

 

*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele 
stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul 
www.afir.info. De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica raportat la această Bază de 
date. 

 

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR 

 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este 
prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală? 

DA    NU             DA cu diferențe*  

*Se completează în cazul în care se constată diferenţe faţă de planul financiar prezentat de solicitant în 
Cererea de finanţare.  

 

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE 

 

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

DA    NU 

 

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:  

 Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către 
același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat; 

 Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, 
astfel: 

- cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat 
pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe; 

- cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru 
activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe; 
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- achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de 
cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;  

 Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul 
participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc. 

urata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din 
proiect – cursuri, seminarii etc.   

 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

PROIECTUL ESTE: 

� ELIGIBIL 

� NEELIGIBIL 

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

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

Director GAL___________________  

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

        

Verificat/Avizat 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

Întocmit 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Ştampila 
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Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      
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