
E63 -  FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII 
MĂSURA 63/6C- Infrastructură de bandă largă în spațiul rural 

 
 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):  

                                          6   3  /  6   C   -                 -                -                               

 Codificare   Anul Licitaţie de Număr de ordine 

 Măsură    proiecte în Registrul de 

    evidenţă 

 
Denumirea solicitantului : 
Titlul proiectului   …………………………………………………………………………………........................................ 
 
Amplasare (localitate).................................................................................................................... 
 
 Statutul juridic ………………………………………………………………............................................................... 
 
Date personale (reprezentant legal) 
Nume:……………………………………………………………………….................................................................... 
Prenume:……………...……………………………………………………....................................... 
Funcţia reprezentantului legal ……………………................................................................. 
Funcția reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat majoritar/administrator)....................... 
(se va completa de către expertul evaluator de la nivel județean prin preluarea informațiilor din Cererea 
de Finanțare- Secțiunile B.1 și B.2) 
 
 
 

Verificarea corectitudinii informațiilor cu privire la solicitant 
prezentate în Cererea de Finanțare  

Verificare efectuată 

DA NU  

  

 
 



Secțiunea I  
 
Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului 
 

 
1. Verificarea eligibilităţii solicitantului 

Verificare efectuată 

DA NU 
 

1.1 CF se află în sistem (a mai fost depusă aceeași CF în cadrul 
aceleași sesiuni sau în cadrul altei măsuri din PNDR)? 

 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 1.3 Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla 
finanţare? 

 
 
 

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

  

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

  

1.6 Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?   
 

 

 

  



Tipul de investiție A. - Investitii in infrastructura de broadband  

Criteriile de mai jos se verifică și se completează numai în cazul investițiilor în 

infrastructura de broadband! 

 
2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate ale proiectului 

Verificare efectuată 

DA NU 

Solicitare 
informatii 
suplimen 

tare 

 

EG1 - Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în 

spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix,pe baza 

unei liste a zonelor albe întocmită și/sau agreată de 

autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM) 

 

  

 

 

 

 

Documente verificate: 
În cazul operatorilor economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze 
în domeniul TIC: 

- Doc 1.1/1.2., Doc. 3, Document de înființare: Doc. 11.1, declarațiile pe proprie răspundere 
menționate în cererea de finanțare (încadrarea în IMM, firmă în dificultate, minimis, asumare 
sustenabilitate proiect, inclusiv declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu 
ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de 
comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, 
pe care le dețin în proprietate sau în concesiune) 

- Lista zonelor Albe 
- Adresă de la primărie din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de 

construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză și 
dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă 

În cazul GAL(ONG): 
         -  Doc 1.1/1.2., Doc. 3, Documente de înființare: Doc 11.3, 11.4 Autorizația GAL, Statutul 
GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse 
prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de 
broadband; Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații 
(a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea 
LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului. 

- Lista zonelor Albe 
- Adresă de la primărie din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de 

construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză și 
dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă 

În cazul enităților publice (APL): 
         -  Doc 1.1/1.2., Doc. 3, Document de înființare: Doc. 11.2, Precontract privind promisiunea 
de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 
1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția 
selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului 

- Lista zonelor Albe 
- Adresă de la primărie din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de 

construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză și 
dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă 

Pentru toate tipurile de solicitanți, potențiali beneficiari se prezintă obligatoriu: 
- Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare 



- Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui 
ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza 
rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv 
a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul 
comunicațiilor electronice, pentru situațiia în care solicitantul FEADR este deja 
autorizat 

 
- Declarația F din Cererea de Finanțare 
EG2 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi 
autorizaţiile necesare investiţiei 

 
 

 
 

 
 

Documente verificate: 
Doc.1.3  Avizul INSCC privind componenta tehnica din cadrul SF/DALI/MJ 
Doc. 3.1. Acorduri de acces la proprietăți în condițiile Legii nr. 159/2016, dacă este cazul 

și, dacă este cazul, 

Doc.3.2. Acorduri de interconectare în condițiile Legii nr. 159/2016. 

Doc.3.3. Document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă 

Doc 3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o 
perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 
Doc. 3.5. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului/comunei/comunelor întocmit 
conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin 
Hotărâre a Guvernului și publicat în Minitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). 
și 
Doc 3.6. În situația în care Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public investițiile care fac 
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală, solicitantul 
trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor și/sau 
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, 
cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate 
al Prefectului, în condițiile legii ( este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția 
prefectului pentru controlul de legalitate). 
Doc. 4. Certificat de urbanism/Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții 
- Doc.14. Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 

987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de 

ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situațiia în 

care solicitantul FEADR este deja autorizat 

EG3– Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau 

Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investiții. 
 
 

 
 

 
 

Documente verificate: 
Doc.1 Studiu de Fezabilitate 
Doc.4.Certificat de Urbanism/ Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții 

EG4- Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu , 
necesare investiţiei sau să prezinte dovada că a făcut demersurile 
pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în 
vigoare, în domeniul mediului. 

          

        
       

Documente verificate: 
Doc.5. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM şi alte avize 
şi acorduri necesare investiţiei înainte de semnarea contractului de finanțare 



EG5 – Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin 
care solicitantul sprijinului să demonstreze viabilitatea investiției. 

 
 

 
 

 
 
 

Documente verificate: 
Doc.1.1. Studiu de Fezabilitate/DALI, Aviz INSCC, Anexa B,C 
Doc.2 Situațiile financiare 
Doc. 8. Adeverința de la primarie cu nr. de gospodării/ instituţii publice/ agenti economici în zona alba 
în care se implementează proiectul 
Doc. 6 Hotărârea consiliului local (consiliilor  locale în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii generala aferent  

ONG 

Atenție! Solicitanții  trebuie să respecte obligatoriu Legea nr. 159/2016 precum și HG 907/2016 
(înlocuiește HG 28/2008) PRIVIND ELABORAREA ȘI AVIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE 

EG6 - Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea 
proiectului.  
Cererea de finanțare va fi însoțită de o declarație pe propria 
răspundere prin care solicitantul declară faptul că va asigura 
cofinanțarea investiției care urmează a fi implementată. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Documente verificate: 
Doc.7. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea (conf. Anexa 4) și/sau Doc. 6 Hotărârea 
Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG 
pentru implementarea proiectului. 
Doc. 22 Declarația pe propria răspundere privind asigurarea sustenabilitatea investiției (Anexa 4) 

EG7- Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie sa o 

asigure pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană 

fizică sau juridică) este de minimum 30 Mbps, potrivit cerințelor 

Agendei Digitale pentru România 2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Documente verificate: 
Doc.1.1. Studiu de Fezabilitate/DALI, Doc 1.3 Aviz INSCC 

EG8- Solicitantul nu trebuie să fie întreprindere în dificultate.    

Documente verificate: 
Doc.2 Situațiile financiare 
Doc. 16. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 

„întreprindere în dificultate” după caz (conf. Anexa 4). 

Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de 

solicitanți; 

EG9- Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub 

incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013.1 

(respectarea regulilor ajutoarelor „de minimis”) 

   

Documente verificate: 
Doc.17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis (conf. Anexa 4). 

EG10- Evitarea monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor 

electronice în banda larga 
   

Documente verificate: 
Doc.15.Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte propria 
rețea de acces, în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul  
măsurii, în limita capacităților tehnice disponibile (conf. Anexa 4). 

  

                                                           
1
 Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis. 



Tipul de investiție B. - Investitii in sisteme de e-guvernare; 

Tipul de investiție C. - Investitii in dotarea cu echipamente IT in domeniile e-educatie, e-

incluziune, e-sanatate, e-cultura  

Criteriile de mai jos se verifică și se completează numai în cazul investițiilor în sisteme de e-

guvernare și domeniile e-educatie, e-incluziune, e-sanatate și e-cultura! 

 
 

 
2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate ale proiectului 

Verificare efectuată 

DA NU 

Solicitare 
informatii 
suplimen 

tare 

NU ESTE 
CAZUL 

 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili 

  

 

 

 

Documente verificate: 
 Doc.11.1 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în 
vigoare/Doc.11.2 Certificat de înregistrare fiscală (pentru entități publice)/ Doc.11.3 Încheiere privind 
înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor și Doc. 11.4 Actul de înfiinţare şi statutul ONG (GAL)/ADI și 
Autorizația GAL 
Doc.10. Declarația privind încadrarea în categoria IMM (conf. Anexa 4) 
Doc.16. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 
„întreprindere în dificultate” după caz (conf. Anexa 4). 
Doc.17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis (conf. Anexa 4). 
Doc.22. Declarație pe propria răspundere privind asigurarea sustenabilității investiției (Anexa 4) 

 

EG2- Solicitantul trebuie să demonstreze că va asigura 
întreținerea/ mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data ultimei plăţi 

 
 

 
 

 
 

 
 

Documente verificate: 
În cazul operatorilor economici: Doc.22. Declarație pe propria răspundere privind asigurarea sustenabilității 

investiției (Anexa 4) 

În cazul APL/GAL/ONG/ADI: Doc.6 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul 

ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 
însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi, etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu 
GAL/AFIR în derularea proiectului. 
Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

 

EG3– Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de 

plată   
 
 

 

Documente verificate: 
Cererea de finanțare- Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanțare 
Doc.16. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 
„întreprindere în dificultate” după caz (conf. Anexa 4). 

 



Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți; 

EG4-Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea 
investiției 

           
 

Documente verificate: 
Doc.1.1 Studiul de fezabilitate/ DALI (în cazul proiectelor cu lucrări de construcții și instalații)/Doc.1.2. 
Memoriu justificativ (în cazul proiectelor ce conțin dotări) 
Doc.6 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul 

ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a 
următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi, etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu 
GAL/AFIR în derularea proiectului. 
Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

 

EG5 – Investiţia se va realiza pe teritoriul GAL 
 

 
 

 
 

 
 

 

Documente verificate: 
Doc.1.1 Studiul de fezabilitate/ DALI (în cazul proiectelor cu lucrări de construcții și instalații)/Doc.1.2. 
Memoriu justificativ (în cazul proiectelor ce conțin dotări) 
Doc.3. Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile 
:Doc.3.3;Doc.3.4; Doc.3.5 și Doc.3.6.  
Doc.11.1 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislației în 
vigoare/Doc.11.2 Certificat de înregistrare fiscală (pentru entități publice)/ Doc.11.3 Încheiere privind 
înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor și Doc. 11.4 Actul de înfiinţare şi statutul ONG (GAL)/ADI și 
Autorizația GAL 

 

EG6 - Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din tipurile 

de actiuni prevazute la punctele B si/sau C prin masura 

 
 

 
 

 
 

 

Documente verificate: 
Cererea de finanțare, Doc.1.1 Studiul de fezabilitate/ DALI (în cazul proiectelor cu lucrări de construcții 
și instalații)/Doc.1.2. Memoriu justificativ (în cazul proiectelor ce conțin dotări) 

 

EG7- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru 

programele SAPARD/FEADR) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Documente verificate: 

Adresa emisa de OJFIR 
 

EG8- Solicitantul nu are contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni 

(dacă este reziliat din proprie inițiativă) sau 24 de luni dacă este 

reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor 

contractuale și nu se află într-o situație litigoasă cu AFIR, până la 

pronunţarea definitivă a instanţei de judecată. 

 
 

 
 

 
 

 

Documente verificate: 

Adresa emisa de OJFIR 

 

EG9- Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea 

proiectului, dacă este cazul 
    

Documente verificate: 
Doc.7. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea (conf. Anexa 4) și/sau Doc. 6 Hotărârea 
Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG 

 



pentru implementarea proiectului. 

EG10- Solicitantul trebuie să respecte regula ajutoarelor 

”de minimis” dacă este cazul 
    

Documente verificate: 
Doc.17. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis (conf. Anexa 4). 

 

EG11- Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele/acordurile și 

autorizațiile necesare investiției 
   

 

Documente verificate: 
Doc.5. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM şi alte avize 
şi acorduri necesare investiţiei înainte de semnarea contractului de finanțare 
Doc.23. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate 
publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz) /Doc.23.1 Notificare privind conformitatea 
proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică/Doc.23.2. Notificare că investiția nu face obiectul 
evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. 
Doc.24. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și 
pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

 

EG12- Solicitantul nu trebuie sa fie intreprindere in dificultate, 

dacă este cazul 
    

Documente verificate: 
Doc.2 Situațiile financiare 
Doc. 16. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 

„întreprindere în dificultate” după caz (conf. Anexa 4). 

 



 

3. Buget indicativ (intensitate a sprijinului 90%) euro  
e 

S-a utilizat cursul de schimb              1 Euro = …………………..LEI 
din data de:____/_____/__________ 

 

  Buget Indicativ al Proiectului (valori fără TVA)  

S-a utilizat cursul de schimb                    1 € = ________Lei, 
                                                    la data de:____/_____/__________ 

Cheltuieli conform Cererii de 
finanţare 

Verificare GAL 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli conform SF/DALI 

Diferenţe faţă de Cererea 
de finanţare 

Eligibile Neeligibile Eligibile Neelgibile Elgibile Neeligibile 

1 
2 3 4 5 6 7 

euro euro euro euro euro euro 
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea 
terenului - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

1.1 Obţinerea terenului   0   0   0 

1.2 Amenjarea terenului  0 0 0 0 0 0 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială 

0 0 0 0 0 0 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiții  

0 0 0 0 0 0 

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - 
total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

3.1 Studii  0 0 0 0 0 0 

       3.1.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 



       3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 0 

       3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0 0 0 0 

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii  

0 0 0 0 0 0 

3.3 Expertizare tehnică 0 0 0 0 0 0 

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul și auditul 
energetic al clădirilor 

0 0 0 0 0 0 

3.5 Proiectare 0 0 0 0 0 0 

      3.5.1 Temă de proiectare 0 0 0 0 0 0 

      3.5.2 Studiu de prefezabilitate  0 0 0 0 0 0 

      3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

0 0 0 0 0 0 

      3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

0 0 0 0 0 0 

      3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 

0 0 0 0 0 0 

      3.5.6 Priect tehnic și detalii de execuție 0 0 0 0 0 0 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție   0 
 

0 
 

0 

3.7 Consultanță 0 0 0 0 0 0 

      3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiții 

0 0 0 0 0 0 

      3.7.2 Auditul financiar   0 
 

0 
 

0 

3.8 Asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 

      3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 0 0 0 0 0 0 

          3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 0 0 0 0 0 0 

          3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții 

0 0 0 0 0 0 

      3.8.2 Dirigenție de șantier 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din 0 0 0 0 0 0 



care:  

4.1 Construcţii şi instalaţii  0 0 0 0 0 0 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale   
 

0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tenologice şi funcţionale care necesită 
montaj  

0 0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 

0 0 0 0 0 0 

4.5 Dotări   0 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:  0 0 0 0 0 0 

5.1 Organizare de şantier   0 0 0 0 0 0 

     5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier  

0 0 0 0 0 0 

     5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului  0 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane,cote, taxe,  costul creditului 0 0 0 0 0 0 

      5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare 

  0 
 

0 
 

0 

      5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții 

0 0 0 0 0 0 

      5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții 

0 0 0 0 0 0 

      5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC   0 
 

0 
 

0 

      5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare 

0 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute   0 
 

0 
 

0 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - 
total, din care:  

0 0 0 0 0 0 



6.1 Pregătirea personalului de exploatare    0   0   0 

6.2 Probe tehnologice și teste 0 0 0 
 

0 0 

TOTAL  GENERAL   0 0 0 0 0 0 

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)  0   0   0   

 Valoare TVA   0 0 0 0 0 0 

 TOTAL GENERAL inclusv TVA  0 0 0 

Toate costurile vor fi exprimate în Euro şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro) 
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la 
adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Buget indicativ (intensitate a sprijinului 100%) euro  
e 

S-a utilizat cursul de schimb              1 Euro = …………………..LEI 
din data de:____/_____/__________ 

 
 

  Buget Indicativ al Proiectului (valori fără TVA)  

S-a utilizat cursul de schimb                    1 € = ________Lei, 
                                                    la data de:____/_____/__________ 

Cheltuieli conform Cererii de 
finanţare 

Verificare GAL 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli conform SF/DALI 

Diferenţe faţă de Cererea 
de finanţare 

Eligibile Neeligibile Eligibile Neelgibile Elgibile Neeligibile 

1 
2 3 4 5 6 7 

euro euro euro euro euro euro 
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea 
terenului - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

1.1 Obţinerea terenului   0   0   0 

1.2 Amenjarea terenului  0 0 0 0 0 0 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială 

0 0 0 0 0 0 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiții  

0 0 0 0 0 0 

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - 
total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

3.1 Studii  0 0 0 0 0 0 

       3.1.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 



       3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 0 

       3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0 0 0 0 

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii  

0 0 0 0 0 0 

3.3 Expertizare tehnică 0 0 0 0 0 0 

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul și auditul 
energetic al clădirilor 

0 0 0 0 0 0 

3.5 Proiectare 0 0 0 0 0 0 

      3.5.1 Temă de proiectare 0 0 0 0 0 0 

      3.5.2 Studiu de prefezabilitate  0 0 0 0 0 0 

      3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

0 0 0 0 0 0 

      3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

0 0 0 0 0 0 

      3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 

0 0 0 0 0 0 

      3.5.6 Priect tehnic și detalii de execuție 0 0 0 0 0 0 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție   0 
 

0 
 

0 

3.7 Consultanță 0 0 0 0 0 0 

      3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiții 

0 0 0 0 0 0 

      3.7.2 Auditul financiar   0 
 

0 
 

0 

3.8 Asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 

      3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 0 0 0 0 0 0 

          3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 0 0 0 0 0 0 

          3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții 

0 0 0 0 0 0 

      3.8.2 Dirigenție de șantier 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din 0 0 0 0 0 0 



care:  

4.1 Construcţii şi instalaţii  0 0 0 0 0 0 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale   
 

0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tenologice şi funcţionale care necesită 
montaj  

0 0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 

0 0 0 0 0 0 

4.5 Dotări   0 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:  0 0 0 0 0 0 

5.1 Organizare de şantier   0 0 0 0 0 0 

     5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier  

0 0 0 0 0 0 

     5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului  0 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane,cote, taxe,  costul creditului 0 0 0 0 0 0 

      5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare 

  0 
 

0 
 

0 

      5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții 

0 0 0 0 0 0 

      5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții 

0 0 0 0 0 0 

      5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC   0 
 

0 
 

0 

      5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare 

0 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute   0 
 

0 
 

0 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - 
total, din care:  

0 0 0 0 0 0 



6.1 Pregătirea personalului de exploatare    0   0   0 

6.2 Probe tehnologice și teste 0 0 0 
 

0 0 

TOTAL  GENERAL   0 0 0 0 0 0 

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)  0   0   0   

 Valoare TVA   0 0 0 0 0 0 

 TOTAL GENERAL inclusv TVA  0 0 0 

Toate costurile vor fi exprimate în Euro şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro) 
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la 
adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B ( persoane juridice) 

  

Anul Limita 
indicator 

UM 

Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5 

Diferente 
Validare 
criterii Nr.

crt. 
Specificatie 

 Valoare  

1 2 3 
4 

                       
5  

                     
6  

                      
7  

                      
8  

                      
9  

10 11 

1 

Valoare investitie (VI) - valoare totala a 
proiectului fara TVA, preluata din 
Bugetul Indicativ Anexa G 

N/A LEI   
Nu sunt 
diferente 

N/A 

Valoare investitie (VI) - calculata de 
solicitant, conform tabelului de indicatori  

N/A LEI   

2 

Veniturile din exploatare (Ve) - se 
inscriu valorile din proiectia contului de 
profit si pierdere, randul 5, aferente 
perioadei respective 

N/A  LEI            
Nu sunt 
diferente 

N/A 

Veniturile din exploatare (Ve) - 
calculata de solicitant, conform tabelului 
de indicatori  

N/A  LEI            

3 

Cheltuieli de exploatare (Ce) - se 
inscriu valorile din proiectia contului de 
profit si pierdere, randul 10, aferente 
perioadei respective 

N/A LEI           

Nu sunt 
diferente 

N/A 

Cheltuieli de exploatare (Ce) -  
calculata de solicitant, conform tabelului 
de indicatori  

N/A  LEI            

4 

Rata rezultatului din exploatare (rRe) 
- se calculeaza automat diferenta dintre 

Ve si Ce introduse, raportat la Ve - 
minim 10% 

minim 10% 
din Ve 

 %  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Rata rezultatului din exploatare (rRe) 
- calculata de solicitant, conform 

tabelului de indicatori  

minim 10% 
din Ve 

 %            

5 
Flux de numerar din activitatea de 
exploatare - linia P din Anexa B8 

aferent perioadei respective 
N/A LEI             N/A 

6 

Durata de recuperare a investitiei (Dr) 
-  se calculeaza automat ca raport intre 
VI si Fluxul de numerar net actualizat 

mediu pe orizontul de 12 ani 

maxim 12  LEI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 



Durata de recuperare a investitiei (Dr) 
- calculata de solicitant, conform 

tabelului de indicatori  
maxim 12   LEI    

7 

Rata rentabilitatii capitalului investit 
(rRc) - se calculeaza automat ca raport 
intre Fluxul de numerar din activitatea 

de exploatare si (VI) 

minim 5%  %  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Rata rentabilitatii capitalului investit 
(rRc) - calculata de solicitant, conform 

tabelului de indicatori  
minim 5%  %            

8 

Flux de lichiditati net al perioadei - 
linia Q din fluxul de numerar pentru anii 

1-5, se introduce pentru perioada 
aferenta 

N/A  Numeric            

#DIV/0! #DIV/0! 

(PDCTML) Plati de dobanzi la credite 
pe termen mediu si lung - linia C2 din 

fluxul de numerar pentru anii 1-5, se 
introduce pentru perioada aferenta 

N/A  Numeric            

(RCTML) Rambursari de credite pe 
termen mediu si lung - linia C1 din 
fluxul de numerar pentru anii 1-5, se 
introduce pentru perioada aferenta 

N/A  Numeric            

Rata acoperirii prin fluxul de numerar 
(RAFN) - se calculeaza automat ca 
raport intre Fluxul de numerar din 
exploatare aferent perioadei respective 
si suma (PDCTML+RCTML) -  trebuie 
sa fie => cu 1.2 

>=1,2  Numeric  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Rata acoperirii prin fluxul de numerar 
(RAFN) - calculata de solicitant, 
conform tabelului de indicatori  

>=1,2  Numeric            

  

(D>1)Datorii ce trebuie platite intr-o 
perioada mai mare de un an - linia IV 
din sheetul bilant - se introduce pentru 
perioada aferenta 

N/A  Numeric            

#DIV/0! #DIV/0! 

(A) Total activ  - din sheetul bilant si se 
introduce pentru perioada aferenta 

N/A  Numeric            

Rata indatorarii (rI) - se calculeaza 
automat ca raport intre (D>1) si total 
activ (A) -  trebuie sa fie maxim 60% 

maxim 60%  %  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Rata indatorarii (rI) - calculata de 
solicitant, conform tabelului de indicatori  

maxim 60%  %            



10 Rata de actualizare  N/A    8%   N/A 

  

Valoare actualizata neta (VAN) - 
trebuie sa fie pozitiva 

>=0 LEI   
Nu sunt 
diferente 

Respecta 
criteriu Valoare actualizata neta (VAN) - 

calculata de solicitant, conform tabelului 
de indicatori  

>=0  LEI    

12 

Disponibil de numerar la sfarsitul 
perioadei - se preiau valorile din linia S, 
Anexa B8, aferente perioadei respective 
- trebuie sa fie pozitiv 

>=0 LEI           
Nu sunt 
diferente 

Respecta 
criteriu 

Disponibil de numerar la sfarsitul 
perioadei, conform tabelului de 
indicatori  

>=0  LEI            

                
  

  

Proiectul respecta obiectivul de ordin economico-financiar "cresterea viabilitatii economice"? 

                
  

  

Verificare la GAL   

                       

DA  

 

sau  

 

NU 
 

        

                
                   
   

 



 
3. Verificarea bugetului indicativ 
 

Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din 
cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu 
devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de 
fezabilitate/DALI/MJ? 

 
Da cu diferenţe* 
 * Se completează în cazul când expertul constată diferenţe 
faţă de bugetul prezentat de  solicitant în cererea de finanţare 

față de bugetule anexate proiectelor. 

 
 
 
 
 
 
 

  

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  
Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru 
România este cea publicată de Banca Central Europeană pe 
Internet la adresa : http://www.ecb.int/index.html (se 
anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii  
Studiului de fezabilitate/DALI/MJ): 

   

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele 
specificate în măsură? 

   

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

Da cu diferente* 

   

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

   

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

http://www.ecb.int/index.html


4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor Verificare efectuată 

DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date?  
 

 
 

 
 

4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele 
tipărite din baza de date?  

 
 

 
 

 
 

4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru 
bunuri se încadrează în maximul prevăzut în  Baza de Date? 

 
 

 
 

 
 

4.4 Dacă bunurile nu se regăsesc în Baza de Date (la pct. 4.1 
răspunsul este NU) precum şi pentru situațiile privind prestările de 
servicii, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri/servicii a 
caror valoare este mai mare de 15.000 Euro şi o ofertă pentru 
bunuri/servicii a caror valoare  este mai mica sau egală cu 15.000 
Euro? 
 

   

4.5. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia 
proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?  

 
 

 
 

 
 

    

5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de 
intervenţie publică? 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% pentru 
investiții negeneratoare de venit pentru cheltuielile eligibile din 
proiect. 
sau 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% pentru 
investiții generatoare de venit  din valoarea eligibilă a investiției si un 
plafon maxim al sprijinului nerambursabil de 200.000 de 
euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului 

public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, 

fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 

200.000 euro? 

 
 

 
 

 
 

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% 

din ajutorul  public nerambursabil? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Plan Financiar Măsura 63/6C   

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans  (max. 50%)    
 

 
 
 
 

6. Verificarea domeniilor de interventie ale proiectului 
 
Verificarea încadrării proiectului în Domeniile de Intervenţie Verificare efectuată 

DA NU  

Domeniile principale 

DI 6C  Sporirea accesibilității , a utilizării și a calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale  

 
 
 
 

 
 
 
 

Verificare efectuată 

DA NU  

  

 
 
Verificarea indicatorilor de monitorizare 
 

7. Verificarea indicatorilor de monitorizare 
 

1. Populația netă care beneficiază de servicii TIC  

2.  Număr de locuri de muncă nou create  

3. Cheltuielile publice totale  

4. Număr de gospodării din spațiul rural  

  
 



 
 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
Verificare efectuată 

DA NU  

 
Verificare la GAL  

  

 
Observatii: . 
Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, 
dacă este cazul,  motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitătii sprijinului, dacă 
este cazul); 
- daca proiectul este neeligibil nu se mai continua verificarea. 
 

 
               Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul 
este eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu motivele de neeligibilitate 
ale  proiectului. 
 

Aprobat: Președinte GAL 

Nume/Prenume ……………………....... 

Semnătura şi ştampila ...................   

Data……........................................ 

 

Verificat, Sef S.V.C.F GAL - Expert evaluare proiecte/ Manager  de proiect  

Nume/Prenume........................................... 

Semnătura....................................                

Data……........................................ 

 

Întocmit: Expert  GAL - Expert monitorizare/Responsabil financiar 

Nume/Prenume ……………………............ 

Semnătura...................................                

Data……......................................  



 

Metodologia de verificare specifică pentru M 63/6C  
“Infrastructură de bandă largă în spațiul rural”  

 

A. Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate 

1. Verificarea  eligibilitatii  solicitantului 

 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1.1 CF se află în sistem (a mai fost 

depusă aceeași CF în cadrul 

aceleași sesiuni sau în cadrul altei 

măsuri din PNDR)? 

Verificarea se face în Registrul proiectelor și pe baza adresei 
emise de OJFIR 

- se va bifa „NU” - pentru cerere de finanțare nouă – CF nu 
figurează în Registrul proiectelor și nu a fost depusă în cadrul 
altei măsuri din PNDR, iar condițiile de eligibilitate este 
îndeplinită 
 - se va bifa „DA” – cererea a mai fost depusă în cadrul 
aceleiaşi sesiuni sau în cadrul altei măsuri din PNDR, și nu are 
cerere de retragere  se declară astfel neeligibil. 

1.2 Solicitantul se afla in Registrul 

debitorilor AFIR pentru Programul 

SAPARD/FEADR?  

Documente verificate : 
Adresa emisa de OJFIR 
 

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite  în 
Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, conform adresei 
emise de OJFIR. 
-dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, va bifa 

caseta “da”, caz în care  cererea de finanţare nu este eligibilă 

pentru finanţare.În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind 

declarată eligibilă. 

1.3 Solicitantul se regăseşte în 
Bazele de date privind dubla 
finanţare? 
 
Documente verificate : 
Secțiunea C din cererea de 
finanțare. 
Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului din secțiunea F din 
Cererea de Finanțare 
 

 

Verificarea evitării dublei finanţări se  efectuează prin 
urmatoarele verificări: 
 
 
 
- existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; 
 
- prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul 
rubricii „Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)” 
din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din 
Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din 
declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care 
solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare 
nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport asupra utilizării 
programelor de finanţare 
nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, 
tip de investiţie, lista cheltuielilor 
eligibile, costuri şi stadiul 
proiectului, perioada derulării 
proiectului), pentru solicitanţii care 
au mai beneficiat de finanţare 
nerambursabilă începând cu anul 
2007 pentru aceleaşi tipuri de 
investiţii. 
Adresa emisa de OJFIR 
 

programe de finanţare nerambursabilă”. În cazul în care 
solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe 
propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest 
lucru prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare şi doar 
în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează 
poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
„Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. 
- În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat 
de alt program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip 
de investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de 
finanţare şi/ sau nu a prezentat  documentul din care să reiasă 
că nu este finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită  aceste 
lucruri prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare şi 
doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că 
punctul din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare 
privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de 
finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este 
respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă. 
- În cazul în care solicitantul a mai beneficiat  de finanţare 
nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul 
verifică în Raport asupra utilizării programelor de finanţare 
nerambursabilă: 
- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total 
sau parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  
-dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor 
eligibile pentru care solicită finanţare  
Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica 
Observaţii.  
Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul 
bifează casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 
- verificarea în Adresa emisă de OJFIR.  

1.4 Solicitantul şi-a însuşit în 
totalitate angajamentele asumate 
în secțiunea (F) din CF - Declaraţia 
pe proprie răspundere? 
 
Documente verificate : 
Cerere de finanțare completată, 

semnată și, după caz, ștampilată 

de reprezentantul legal al 

1.4 Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din 
secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este  datată, 
semnată și, după caz, ștampilată.  
Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu 
este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, 
expertul solicită acest lucru prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul 
refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare 
proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile 



solicitantului. prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 
declarată neeligibilă. 
În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria 
răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, 
pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt 
respectate punctele însușite prin declarația menționată mai 
sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, 
cererea fiind declarată eligibilă.  
De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul 
verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant 
în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar 
cererea de finanțare este declarată neeligibilă. 
Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a 

unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor 

privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea 

în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea 

acestora prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare; în 

urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță 

DA; în caz contrar, expertul bifează NU. 

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

1.5 Expertul se va face verificarea pe baza adresei emisa de 
OJFIR. 
 În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul 
sau mai multe proiecte, indiferent pe ce submasură din cadrul 
PNDR, expertul verifică dacă la data depunerii cererii de 
finanțare supusă evaluării, solicitantul a depus pentru 
proiectele selectate anterior, proiectul tehnic până la data 
prevazută în notificare. Dacă solicitantul a depus documentul 
astfel cum este prevăzut în notificare sau, după caz, în 
conformitate cu HG 226/2015 cu modificările și completările 
ulterioare în vigoare în momentul evaluării, expertul va bifa 
„DA” cererea de finanțare fiind declarată eligibilă și se 
continuă evaluarea. 
În caz contrar expertul va bifa „NU”, se menţionează în rubrica 
Observaţii, dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de 
eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de 
toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).  
În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în 

cadrul sesiunii următoare. 

1.6 Solicitantul este în insolvență 
sau incapacitate de plată? 
 
Documente verificate : 

1.6 Expertul va verifica în adresa emisa de OJFIR și în  Buletinul 

procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului 

Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii 



Adresa emisa de OJFIR de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste 

condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este 

neeligibilă. 

 

Dacă verificarea condiţiilor 1.1-1.6 conduce la neeligibilitatea proiectului, nu se continuă verificarea cererii de 

finanţare din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi nici al evaluării criteriilor de selecţie. 

  



Metodologia de verificare a criteriilor de eligibilitate 

A. Investitii in infrastructura de broadband 

EG1- Investiția prevăzută prin proiect va fi realizată în spațiul rural fără acoperire broadband la punct 

fix, pe baza unei liste a zonelor albe întocmită și/sau agregată de autoritățile ablitate în domeniu 

(MSI/ANCOM) 

 

 

DOCUMENTE   DE   VERIFICAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

În cazul operatorilor economici care se 
încadrează în categoria întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM) conform legislației 
în vigoare Legea 346/2004 și care 
activează sau urmează să activeze în 
domeniul TIC: 

- Doc 1.1/1.2., Doc. 3, Document de 
înființare: Doc. 11.1, Doc.10, Doc. 
16, Doc 17, Doc. 19, Doc.22,  

- Lista zonelor Albe 
- Adresă de la primărie din care să 

rezulte dacă acestea au emis 
vreo autorizație de construire a 
unei rețele fixe de furnizare a 
serviciilor în bandă largă de 
mare viteză și dacă a început ori 
s-a finalizat construcția efectivă 

În cazul GAL(ONG): 
         -  Doc 1.1/1.2., Doc. 3, Document de 
înființare: Doc. 11.3, 11.4 Autorizația 
GAL, Statutul GAL din care să rezulte 
faptul că parteneriatul poate depune 
proiect în cadrul măsurii propuse prin 
Strategia de Dezvoltare Locală, prin care 
sunt sprijinite investiții în infrastructura 
de broadband;  
- Precontract privind promisiunea de 
concesionare a serviciilor/rețelei de 
comunicații (a se vedea procedura 
ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, 
postată pe site-ul MADR secțiunea 
LEADER 2014-2020), sub condiția 

1.Se  verifică in studiul de fezabilitat/DALI/MJ și în 
Aviz INSCC dacă investiţia pentru care se solicita 
finantarea este amplasata in spatiul rural. 
Se verifica in SF/DALI/MJ daca investitia propusa 

prin proiect deserveste exclusiv localitatea/ 

localitatile din zonele albe, Anexa 3 din Ghidul 

Solicitantului. 

3.Se verifica dacă  documentul prezentat face 
referire la suprafata si localizarea investitiei. Se 
verifica daca  informatiile cuprinse in documentul 
3 sunt în concordanţă cu cele din studiul de 
fezabilitate/DALI/MJ. 
 
11. Se verifică dacă informaţiile menţionate în 
paragraful A6.2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare 
corespund cu cele menţionate în documentul 11. : 
numele solicitantului, statutul şi codul fiscal.  
 
Se verifică în Doc.10 dacă solicitantul se 
încadrează în categoria IMM și în Doc. 16 
întreprinderea să nu fie în dificultate. 
Totodată se verifică în Doc. 17 dacă solicitantul 
respectă regula de ajutoarelor de minimis și în Doc 
19. dacă solicitantul își asume obligația de a 
comunica cu ANCOM cu privire la dezvoltarea și 
localizarea geografică a rețelelor publice de 
comunicații electronice și a elementelor de 
infrastructură fizică necesare susținerii acestora. 
22. Se verifică dacă solicitantul își asigură 
sustenabilitatea investiției.               
 



selectării cererii de finanțare pentru 
acordarea sprijinului. 

- Lista zonelor Albe 
- Adresă de la primărie din care să 

rezulte dacă acestea au emis 
vreo autorizație de construire a 
unei rețele fixe de furnizare a 
serviciilor în bandă largă de 
mare viteză și dacă a început ori 
s-a finalizat construcția efectivă 

În cazul enităților publice (APL): 
         -  Doc 1.1., Doc. 3, Document de 
înființare: Doc. 11.2,  
- Precontract privind promisiunea de 
concesionare a serviciilor/rețelei de 
comunicații (a se vedea procedura 
ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, 
postată pe site-ul MADR secțiunea 
LEADER 2014-2020), sub condiția 
selectării cererii de finanțare pentru 
acordarea sprijinului 

- Lista zonelor Albe 
- Adresă de la primărie din care să 

rezulte dacă acestea au emis 
vreo autorizație de construire a 
unei rețele fixe de furnizare a 
serviciilor în bandă largă de 
mare viteză și dacă a început ori 
s-a finalizat construcția efectivă 

Pentru toate tipurile de solicitanți, 
potențiali beneficiari se prezintă 
obligatoriu: 

- Avizul INSCC privind 
documentația tehnică 
atașată cererii de finanțare 

-              - Dovada notificării 
ANCOM – copie a 
formularului 1.3 din Decizia 
președintelui ANCOM nr. 
987/2012 – pentru situația în 
care solicitantul are intenția 
de a furniza rețele și servicii 
de comunicații electronice +/- 
infrastructura fizică aferentă, 

 
 
 
Expertul verifică dacă,  localizarea proiectelor se 
va face potrivit Listei Zonelor Albe, actualizate în 
ianuarie 2017 de către ANCOM, care se poate 
regăsi pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - 
secțiunea Dezvoltare Rurală > > Implementare 
PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și 
pe site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/- 
secțiunea Consultare >> Observații 
 
 

Pentru verificarea eligibilității localităților unde se 

dorește să se implementeze proiectul de investiții, 

solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la 

primăriile comunelor de care aparțin localitățile 

(satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă 

acestea au emis vreo autorizație de construire a unei 

rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de 

mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a 

finalizat construcția efectivă. Adresa prin care primăria 

confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de 

construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În 

caz contrar localitatea respectivă nu este eligibilă. 

 

 

 

 

Se verifică  Declaratia F a cererii de finanţare - 
declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului 
privind datoriile  
fiscale restante şi faptul că solicitantul nu se 
regăseşte în una din Categoriile de solicitanți/ 
beneficiari ai măsurilor de investiții derulate prin 
PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare. 
 



respectiv a Autorizației 
generale emise de ANCOM 
pentru licențierea 
solicitantului în domeniul 
comunicațiilor electronice, 
pentru situațiia în care 
solicitantul FEADR este deja 
autorizat 

-  Declaratia F a cererii de finanţare 

Dacă în urma verificării documentelor reiese că investiția prevăzută prin proiect va fi realizată 
în spațiul rural fără acoperire broadband la punct fix și solicitantul se încadrează în categoria 
solicitanţilor eligibili,  expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.   
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de 

finantare va fi declarata neeligibila. 

 

 EG2-  Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare investiţiei; 

 

 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Doc.1.3. Avizul INSCC privind componența 
tehnică din cadrul SF 
 
 
Doc.3.1. Acorduri de acces la proprietăți în 
condițiile Legii nr.159/2016, dacă este cazul 
Și, dacă este cazul, 
 
Doc.3.2. Acorduri de interconectare în 
condițiile Legii nr.159/2016 
Doc.3.3. Document din care să reiasă 
dreptul asupra construcției și/sau 
terenului care conferă 
solicitantului dreptul de a obține, 
potrivit legii, din partea autorității 
competente, autorizația de construire: 
- dreptul real principal: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, 
servitute, (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donație, certificat de moștenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre 
judecătorească)/ contract de 
concesiune; 

Expertul  verifica daca avizul tehnic emis de INSCC: este in 

forma stabilita prin protocolul agreat cu INSCC, daca  

poarta semnatura si stampila autoritatii emitente şi este 

eliberat pe numele  solicitantului şi  vizează proiectul 

propus spre finanţare și se încadrează în tipurile de sprijin 

prevăzut prin măsură. 

Expertul verifică acorduri de acces la proprietăți în 

condițiile Legii nr.156/2016, privind regimul infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice, dacă este cazul 

 

Expertul verifică acorduri de interconectare în condițiile 

Legii nr.159/2016, privind regimul infrastructurii reţelelor 

de comunicaţii electronice, dacă este cazul 

Pentru  construcţiile si terenurile pe care sunt/vor fi 

amplasate investitiile expertul verifica concordanţa 

localizării investiţiei cu: 

actul de proprietate/folosinta asupra construcţiei/ 

terenului 



Sau 
- drept de creanță dobândit prin: 
contract de cesiune, comodat, 
locațiune. Emiterea autorizației de 
construire în baza unui contract de 
comodat/locațiune se poate face 
numai pentru construcții cu caracter 
provizoriu și acordul expres al 
proprietarului de drept. 

Doc. 3.4. Documente doveditoare de 
către ONG-uri privind dreptul de 
proprietate /administrare pe o 
perioadă de 10 ani, asupra bunurilor 
imobile la care se vor efectua lucrări, 
conform cererii de finanţare; 
Doc 3.5. Inventarul bunurilor ce 
aparțin domeniului public al 
comunei/comunelor întocmit conform 
legislației în vigoare privind 
proprietatea publică și regimul juridic 
al acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului și publicat în Minitorul 
Oficial al României (copie după 
Monitorul Oficial). 
și 
3.6. În situația în care Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public drumurile care fac obiectul 
proiectului nu sunt incluse în domeniul 
public sau sunt incluse într-o poziție 
globală, solicitantul trebuie să 
prezinte Hotărârea/hotărârile 
consiliului local privind aprobarea 
modificărilor și/sau completărilor la 
inventar în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii poziției 
globale existente, cu respectarea 
prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
a administrației publice locale, adică 
să fi fost supusă controlului de 
legalitate al Prefectului, în condițiile 
legii ( este suficientă prezentarea 
adresei de înaintare către instituția 
prefectului pentru controlul de 
legalitate). 

 
Doc.4. Certificat de urbanism/Autorizație 
de construire pentru proiecte care prevăd 

sau 

alt document incheiat la notariat, care sa certifice 

dreptul de folosinta al terenului/construcţiei: contract 

de inchiriere, de comodat, acord de acces, acord de 

interconectare, alte tipuri de folosinta conform legii 

pentru terenul / construcţia pe care se va realiza 

investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data 

depunerii cererii de finantare. 

- si, in cazul dreptului de folosinta prin concesionare, 

adresa emisa de concedent care sa specifice daca 

pentru suprafata concesionata/cladire exista solicitari 

privind retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa 

se mentioneze care este suprafata supusa acestui 

proces. 

Daca proiectul prevede realizarea unei constructii 

definitive, expertul verifica daca solicitantul a 

prezentat documente care sa certifice dreptul real 

principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, 

superficie, servitute (dobandit prin: contract de 

vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat 

de mostenitor, act administrativ de restituire,hotarare 

judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru 

terenul pe care se va realiza investitia,  

In cazul in care aceasta conditie nu este 

indeplinita,exista doua posibilitati: 

- cheltuiala cu constructia respectiva devine 

neeligibila, daca restul investitiei nu depinde de 

realizarea acesteia; 

- proiectul devine neeligibil daca intreaga investitie 

depinde de constructia propusa. 

 

 

 

 

Se verifică dacă Certificatul de Urbanism/Autorizatia de 

constuire este eliberat pe numele solicitantului, pentru 

investiţia prevăzută în proiect, în locaţia  menţionată în 

studiul de fezabilitate şi  pe amplasamentul prevăzut în 

documentul 3. (daca este cazul) 



construcții 
 
 
 
 

- Doc.14. Dovada notificării ANCOM – 
copie a formularului 1.3 din Decizia 
președintelui ANCOM nr. 987/2012 – 
pentru situația în care solicitantul are 
intenția de a furniza rețele și servicii de 
comunicații electronice +/- infrastructura 
fizică aferentă, respectiv a Autorizației 
generale emise de ANCOM pentru 
licențierea solicitantului în domeniul 
comunicațiilor electronice, pentru 
situațiia în care solicitantul FEADR este 
deja autorizat 

 
 
 
 
 

- Expertul verifică în dosar dacă există: Dovada 

notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 

din Decizia președintelui ANCOM nr. 

987/2012 – pentru situația în care solicitantul 

are intenția de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice +/- infrastructura 

fizică aferentă, respectiv a Autorizației 

generale emise de ANCOM pentru licențierea 

solicitantului în domeniul comunicațiilor 

electronice, pentru situațiia în care solicitantul 

FEADR este deja autorizat 

Expertul verifică  Avizul tehnic al INSCC, secțiunea 

referitoare la respectarea specificațiilor tehnice prevăzute 

de Strategia Națională Agenda Digitală România 2020. 

 

Daca informatiile din toate documentele verificate confirma faptul ca solicitantul are toate 

avizele /acordurile si autorizatiile necesare investitiei, expertul bifeaza patratul DA din fisa de 

verificare, criteriul de eligibilitate fiind indeplinit. In caz contrar, expertul bifeaza NU si motiveaza 

pozitia lui in rubrica ‘’Observatii’’ din fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate.  

EG3- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent 

zonelor acoperite de investiții 

 

 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Doc. 1.1. Studiu de Fezabilitate 

Doc.4. Certificat de Urbanism/ Autorizație 

de construire pentru proiecte care prevăd 

construcții 

 

 

 

Expertul verifică Certificat de urbanism eliberat 

în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi 

republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii. 

In cazul investiţiilor care vizeaza lucrări de 

construcţii-montaj se verifică dacă Certificatul de Urbanism 

este eliberat in numele  solicitantului, pentru realizarea 

investiţiei propuse in locatia prevazuta in Studiul de 

fezabilitate si dacă exista mentiunea cu privire la faptul ca 



 respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) 

respectă prevederile PUG sau PUZ.  

 

Faptul ca investiţia trebuie să respecte Planul 

Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent 

zonelor acoperite de investițíe se verifica in Certificatul de 

urbanism. 

Dacă din verificarea documentelor reiese faptul ca investitia respecta Planul Urbanistic General sau 

Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investițíe; expertul verificator bifează pătratul DA în 

fişa de verificare criteriul de eligibilitate fiind indeplinit.În caz contrar, expertul bifează NU şi motivează 

poziţia lui la Observatii. 

EG4– Solicitanții trebuie să prezine avizele/ autorizațiile de mediu, necesare investiției sau să 

prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și acordurile conform 

legislației în vigoare, în domeniul mediului.  

 

DOCUMENTE PREZENTATE  

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Doc. 5. Declarația pe propria răspundere că va 
obține și depune documentaţia de la ANPM şi 
alte avize şi acorduri necesare investiţiei înainte 
de semnarea contractului de finanțare. 

Expertul verifică în dosar dacă există Declarația pe 

propria răspundere că va obține și depune 

documentaţia de la ANPM şi alte avize şi acorduri 

necesare investiţiei înainte de semnarea 

contractului de finanțare. 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare 

va fi declarata neeligibila. 

 

EG5––  Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului să 

demonstreze viabilitatea investiției. 

 

 
DOCUMENTE PREZENTATE 

 

PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.1.1.- Studiul de fezabilitate , Doc. 

1.2, Doc 1.3Aviz INSCC, Anexa B,C la SF 

Doc 2. Situaţiile financiare (bilanţ – 
formularul 10, contul de profit şi 
pierderi ‐ formularul 20, formularele 

Expertul se verifica anexele la Studiu de Fezabilitate  privind 

viabilitatea investiției. 

La evaluarea acestui punct se va verifica dacă solictantul a 

utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-



30 și 40), precedente anului depunerii 
proiectului înregistrate la 
Administraţia Financiară în care 
rezultatul operaţional (rezultatul de 
exploatare din contul de profit și 
pierdere ‐ formularul 20) să fie pozitiv 
(inclusiv 0)  
În cazul în care solicitantul este 
înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari 
înainte de anul depunerii cererii de 
finanţare se vor depune ultimele doua 
situaţii financiare.  
Excepţie fac intreprinderile inființate 
în anul depunerii cererii de finanţare.  
sau  
Declaraţie unică privind veniturile 
realizate din Romania în anul 
precedent depunerii proiectului, 
înregistrată la Administraţia Financiară 
(formularul 212) însoțită de Anexele la 
formular în care rezultatul brut 
(veniturile să fie cel puţin egale cu 
cheltuielile) obținut în anul precedent 
depunerii proiectului să fie pozitiv 
(inclusiv 0)  
Sau  
Declaraţia de inactivitate înregistrată 
la Administraţia Financiară, în cazul 
solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterior depunerii 
proiectului.  
Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul solicitantilor înființați în 
anul depunerii proiectului, aceștia nu 
vor depune situațiile financiare.  
b) În cazul în care anul precedent 
depunerii cererii de finanțare este 
anul înființării, nu se analizează 
rezultatul operațional din contul de 
profit și pierdere sau rezultatul brut 
din cadrul formularului Declarație 
Unică, care poate fi și negativ.  
c) În cazul solicitanţilor care nu au 
desfăşurat activitate anterioară 
depunerii proiectului şi au depus la 
Administraţia Financiară Declaraţia de 
inactivitate (conform legii) în anul 
anterior depunerii proiectului, atunci 

financiari. 

Se va ţine cont de faptul că viabilitatea investiţiei  poate fi 

demonstrată  ca urmare a obtinerii veniturilor din conectarea 

la reteaua propusa a utilizatorilor:gospodarii,  agenti 

economici,  institutii publice (scoli, primarii sau alte institutii). 

Existenţa acestor utilizatori în arealul vizat se verifică în doc. 

8.  

Potentiale venituri pot fi obtinute si din permiterea accesului 

la reteaua de distributie a altor operatori care dezvolta 

propria retea de acces (conform Anexei 4.5). 

ATENȚIE! 
La calculul viabilității vor fi luați în considerare, ca 
posibili abonați ai serviciului oferit, pe lângă persoanele 
fizice din zona de implementare a proiectului și 
instituțiile publice împreuna cu agenții economici din 
zona, care se vor putea conecta. 
 
Atenție! Solicitanții  trebuie să respecte obligatoriu 
Legea nr. 159/2016 precum și HG 907/2016 (înlocuiește 
HG 28/2008) PRIVIND ELABORAREA ȘI AVIZAREA 
DOCUMENTAȚIEI TEHNICE . 
 

Doc. 1.3 Aviz INSCC: Expertul verifică secțiunea referitoare 
la identificarea în LZA a localităților pentru care se 
propune proiectul de investiții.  
În situația în care unele localități nu sunt identificate în 
LZA, se verifică dacă există corespondența cu ANCOM în 
vederea solicitării acordului de oportunitate pentru 
includerea localității respective în proiect. 
 
Expertul verifică în SF și Doc. 6 dacă investiția este 
necesară și oportună. 
 



la dosarul Cererii de Finanţare 
solicitantul va depune Declaraţia de 
inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară.  
Pentru întreprinderi familiale și 
întreprinderi individuale, persoane 
fizice autorizate:  
Declarație unică privind veniturile 

realizate în anul precedent depunerii 

proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară 

Doc. 8. Adeverința de la primarie cu 

nr. de gospodării/ instituţii publice/ 

agenti economici în zona alba în care 

se implementează proiectul. 

Doc. 6 Hotărârea consiliului local 

(consiliilor  locale în cazul ADI)/ 

Hotărârea Adunarii generala aferent  

ONG 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca proiectul demonstreaza viabilitatea investitiei  

expertul verificator bifează pătratul da în fişa de verificare . În caz contrar, expertul bifează nu şi 

motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop.  

EG6 Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului.  

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.7. Declarația pe propria răspundere 
privind cofinanțarea (conf. Anexa 4) și/sau 
Doc. 6 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile 
Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea 
Adunării Generale în cazul ONG pentru 
implementarea proiectului. 
Doc. 22 Declarația pe propria răspundere 

privind asigurarea sustenabilitatea investiției 

(Anexa 4) 

Expertul verifică dacă există o declarație pe propria  
răspundere prin care solicitantul a declarat faptul că 
asigură cofinanțarea investiției care urmează să fie 
implementată și sustenabilitatea investiției. 
În cazul beneficiarilor ONG(GAL) și APL expertul verifică 
în Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor 
Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în 
cazul ONG pentru implementarea proiectului, 
angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță 
a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
la care investitia a fost data in exploatare.  
 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii.  

 

 



EG7  Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie sa o asigure pentru orice tip de beneficiar 

țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică) este de minimum 30 Mbps, potrivit cerințelor Agendei 

Digitale pentru România 2020. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc. 1.1. Studiu de Fezabilitate 

Doc. 1.3 Aviz INSCC 

Expertul verifică dacă informațiile precizate în Avizul 

Tehnic INSCC se regăsește în doc. 1.1. 

 

 

Dacă verificarea documentului 1 confirmă faptul ca Viteza de transfer pe care solicitanții 

sprijinului trebuie să o asigure este în conformitate cu prevederile Agendei Digitale pentru 

România 2020, expertul verificator bifează pătratul da în fişa de verificare, criteriul de 

eligibilitate fiind indeplinit. În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile 

prevăzute în acest scop 

 

EG8- Solicitantul nu trebuie să fie întrepindere în dificultate 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Baza de date a serviciului online RECOM  a  
ONRC 
Doc 2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 
10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului înregistrate la 
Administraţia Financiară în care rezultatul 
operaţional (rezultatul de exploatare din contul 
de profit și pierdere ‐ formularul 20) să fie 
pozitiv (inclusiv 0)  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel 
puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii 
cererii de finanţare se vor depune ultimele doua 
situaţii financiare.  
Excepţie fac intreprinderile inființate în anul 
depunerii cererii de finanţare.  
sau  
Declaraţie unică privind veniturile realizate din 
Romania în anul precedent depunerii 
proiectului, înregistrată la Administraţia 
Financiară (formularul 212) însoțită de Anexele 
la formular în care rezultatul brut (veniturile să 
fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul 
precedent depunerii proiectului să fie pozitiv 

Expertul verifică în declarație pe propria răspundere a 

solicitantului că nu încadrează în categoria 

”întreprindere în dificultate”, după caz, și să nu fie în 

insolvență sau incapacitate de plată. 

Cu excepţia solicitantilor înfiinţaţi în baza OUG 
44/2008 şi a celorlate tipuri de solicitanţi înfiinţaţi cu 
cel mult doi ani fiscali faţă de anul de depunerii cererii 
de finanţare, expertul verifică următoarele: 

 
a) în ONRC, dacă  solicitantul nu se află în proces de 
lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, 
republicata), reorganizare judiciară sau faliment, 
insolventa, conform Legii 85/2006, În caz contrar  
solicitantul este incadrat in categoria firmelor in 
dificultate. 

 
b) corelarea informatiilor din doc. 2 şi doc. 16, 
conform   instructiunii privind modul de completare  
si verificare a declaraţiei pe propria răspundere cu 
privire la neîncadrarea în categoria "firme în 
dificultate, Anexa la Ghidul Solicitantului 

 
Se verifică declaraţia sa fie completata, semnată, 



(inclusiv 0)  
Sau  
Declaraţia de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 
care nu au desfăşurat activitate anterior 
depunerii proiectului.  
Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul solicitantilor înființați în anul 
depunerii proiectului, aceștia nu vor depune 
situațiile financiare.  
b) În cazul în care anul precedent depunerii 
cererii de finanțare este anul înființării, nu se 
analizează rezultatul operațional din contul de 
profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul 
formularului Declarație Unică, care poate fi și 
negativ.  
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterioară depunerii proiectului şi au 
depus la Administraţia Financiară Declaraţia de 
inactivitate (conform legii) în anul anterior 
depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii 
de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia 
de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară.  
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi 
individuale, persoane fizice autorizate:  
Declarație unică privind veniturile realizate în 

anul precedent depunerii proiectului 

înregistrată la Administrația Financiară 

Doc.16- Declarație pe propria răspundere a 

solicitantului privire la neîncadrarea în categoria 

"firme în dificultate 

- Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte 

documente specifice, după caz, fiecărei 

categorii de solicitanți; 

ştampilată  de persoana  desemnată conform 

legislaţiei în vigoare sa reprezinte intreprinderea. 

 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare 

va fi declarata neeligibila. 

 

 



EG9- Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor Regulamentului 

nr. 1407/2013 (Respectarea regulilor de minimis) 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.17. Declarație pe propria răspundere a 

solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de 

minimis. 

Expertul verifică în declarație pe propria răspundere a 

solicitantului, că a respectat Regulamentul 

nr.1407/2013, privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis. 

Se verifica daca Declaratia precizeaza faptul ca 

suma totala a ajutorului public nerambursat 

(inclusiv cel solicitat prin cererea de finanţare) nu 

depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pana 

la 3 ani fiscali pentru IMM-uri (ultimii 2 ani fiscali şi 

anul fiscal curent. 

 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare 

va fi declarata neeligibila. 

 

EG10-  Evitarea monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în banda larga. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.15. Declarație privind asigurarea accesului 

tutror operatorilor interesați să- și dezvolte 

propria rețea de acces , in conditiile pietei si 

nediscriminatoriu la rețelele de distribuție 

finanțate în cadrul submăsurii, în limita 

capacităților tehnice disponibile. (conf. 

Anexa 4.5). 

Se verifica daca Declaratia precizeaza ca 

beneficiarul va asigura accesul tuturor operatorilor 

interesați să-și dezvolte propria rețea de acces, la 

rețelele de distribuție finanțate în cadrul 

submăsurii, în limita capacităților tehnice 

disponibile. 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare 

va fi declarata neeligibila. 

  



B. Investitii în sisteme de e-guvernare 
C. Investitii in dotarea cu echipamente it in domeniile e-educatie, e-incluziune, 

e-sanatate, e-cultura. 

 

EG1- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.11.1 Certificat de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului conform legislației 

în vigoare/Doc.11.2 Certificat de înregistrare 

fiscală (pentru entități publice)/ Doc.11.3 

Încheiere privind înscrierea în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 

irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor și Doc. 11.4 Actul de 

înfiinţare şi statutul ONG (GAL)/ADI și 

Autorizația GAL 

Doc.10. Declarația privind încadrarea în 

categoria IMM (conf. Anexa 4) 

Doc.16. Declarație pe propria răspundere a 

solicitantului cu privire la neîncadrarea în 

categoria „întreprindere în dificultate” după caz 

(conf. Anexa 4). 

Doc.17. Declarație pe propria răspundere a 

solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de 

minimis (conf. Anexa 4). 

Doc.22. Declarație pe propria răspundere 

privind asigurarea sustenabilității investiției 

(Anexa 4) 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful 
A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu 
cele menţionate în documente: numele solicitantului, 
statutul şi CIF/ CUI. 
Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la 
punctul A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu 
informațiile din documentele prezentate. 

 

Se verifica actele juridice de înființare și funcționare ale 

solicitantului, în funcție de forma de organizare, după cum 

urmează: 

- pentru solicitantul-agent economic: - documente de 
înființare - declarațiile pe proprie răspundere menționate în 
cererea de finanțare (încadrarea în IMM, firmă în 
dificultate, minimis, asumare sustenabilitate proiect)  

- pentru solicitantul- GAL: - actele juridice de înființare și 
funcționare ale solicitantului- Act constitutiv, Statut, 
Autorizația GAL 

- pentru solicitantul- entitate publică, ADI,APL: - actele 
juridice de înființare și funcționare ale solicitantului  

 

 
Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, 
expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.   
În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, 

motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată 

neeligibilă. 

 

 



EG2-Solicitantul trebuie să demonstreze că va asigura întreținerea/ mentenanţa investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.22. Declarație pe propria răspundere 
privind asigurarea sustenabilității investiției 
(Anexa 4) 
 
 
Doc.6 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile 
Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea 
Adunării Generale în cazul ONG pentru 
implementarea proiectului, cu referire la 
însuşirea/aprobarea de către Consiliul 
Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul 
economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru 
perioada de realizare a investiţiei în cazul 
obţinerii finanţării; 
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de 
mentenanță investiţiei pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 
plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de 
proiect/utilizatori direcţi; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, 
capacităţi, etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie 
(dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal sau 
administratorului public al comunei/ADI/ONG 
pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea 
proiectului. 
Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă 

este cazul. 

În cazul operatorilor economici: se va verifica dacă 
solicitantul a depus angajamentul de a asigura 
sustenabilitatea investiției. 
  
 
În cazul APL/GAL/ONG/ADI: îndeplinirea acestui 
criteriu va fi demonstrată în baza documentelor - 
Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local (APL)- 
Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei 
categorii de solicitanți (GAL/ONG/ADI), pentru 
implementarea proiectului cu referire la următoarele 
puncte (obligatorii): 

- necesitatea şi oportunitatea 
investiției;  

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul 
solicitantului 

- pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul în care se obține 
finanțarea;  

- angajamentul că proiectul nu va fi 
generator de venit; angajamentul de a 
suporta cheltuielile de 
întreținere/mentenanță a investiției 
pe o perioadă de minimum 3 ani de la 
data efectuării ultimei plăți; 

- caracteristici tehnice ale 
investiției/investițiilor propuse 
(lungimi, arii, volume, capacități etc.);  

- nominalizarea şi delegarea 
reprezentantului legal al solicitantului 
pentru relația cu AFIR în derularea 
proiectului 

angajamentul de asigurare a cofinanțării, daca este 
cazul 

 
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul și aluat angajamentul de a menține investiția  
investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de 

verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” iar 

Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 
 

 



EG3- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Declaratia pe propria răspundere de la 
secțiunea F a cererii de finanţare. 

Doc. 16.Declarația pe propria răspundere a 
solicitantului cu privire la neîncadrarea în 
categoria ”întreprindere în dificultate” (Anexa 
4.) 

Buletinul Procedurilor de insolvență, alte 

documente specifice 

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către 

solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea 

F din Cerere de finanțare prin care se angajează faptul ca nu 

sunt în insolvență sau incapacitate de plată. 

Se verifică Declarația pe propria răspundere care sa certifice 

faptul ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a fi considerat 

"intreprindere in dificultate" 

Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență 

publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul 

este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se 

confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează 

căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul nu este în insolvență sau incapacitate de plată, 

expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU 

şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

EG4- Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea investiției 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.1.1 Studiul de fezabilitate/ DALI (în cazul 
proiectelor cu lucrări de construcții și 
instalații)/Doc.1.2. Memoriu justificativ (în cazul 
proiectelor ce conțin dotări) 
Doc.6 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile 

Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării 
Generale în cazul ONG pentru implementarea 
proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de 
către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte 
(obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic 
al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru 
perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii 
finanţării; 
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de 
mentenanță investiţiei pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori 
direcţi; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, 
capacităţi, etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie 
(dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal sau 

Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiile de 
Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții/Memoriu Justificativ și Hotărârea Consiliului 
Local/Hotărâre AGA pentru implementarea proiectului 
necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
investiției;  

 



administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru 
relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului. 
Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este 

cazul. 

Dacă verificarea documentelor confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, expertul 

bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi 

motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului, proiectul 

fiind neeligibil. 

 

EG5- Investiţia se va realiza pe teritoriul GAL 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.1.1 Studiul de fezabilitate/ DALI (în cazul 
proiectelor cu lucrări de construcții și 
instalații)/Doc.1.2. Memoriu justificativ (în cazul 
proiectelor ce conțin dotări) 
Doc.3. Documente pentru terenurile și clădirile 
pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile  
3.4. Documente doveditoare de către ONG-uri 
privind dreptul de proprietate /administrare pe 
o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile 
la care se vor realiza investiția, conform cererii 
de finanţare; 
3.5. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului 
public al orașului/comunei/comunelor întocmit 
conform legislației în vigoare privind 
proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și 
publicat în Minitorul Oficial al României (copie 
după Monitorul Oficial). 
și 
3.6. În situația în care Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public investițiile care fac 
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul 
public sau sunt incluse într-o poziție globală, 
solicitantul trebuie să prezinte 
Hotărârea/hotărârile consiliului local privind 
aprobarea modificărilor și/sau completărilor la 
inventar în sensul includerii în domeniul public 
sau detalierii poziției globale existente, cu 
respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din 
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, a administrației 
publice locale, adică să fi fost supusă controlului 
de legalitate al Prefectului, în condițiile legii ( 
este suficientă prezentarea adresei de înaintare 

Solicitantul trebuie sa aiba sediul/ 
filiala/sucursala/punctul de lucru pe teritoriul GAL.  
Investiţia prevăzută prin proiect trebuie sa fie realizată 
în spaţiul GAL Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni. 

Expertul verifică dacă proiectul  propus se va 
implementa într-o localitate/în localități în 
teritoriul GAL și dacă sediul/ 

filiala/sucursala/punctul de lucru sunt pe 
teritoriul GAL. 



către instituția prefectului pentru controlul de 
legalitate). 
 
Doc.11.1 Certificat de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului conform legislației 
în vigoare/Doc.11.2 Certificat de înregistrare 
fiscală (pentru entități publice)/ Doc.11.3 
Încheiere privind înscrierea în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 
irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor și Doc. 11.4 Actul de 
înfiinţare şi statutul ONG (GAL)/ADI și 
Autorizația GAL 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția propusă se va realiza pe teritoriul GAL Târnava Mică-

Bălăuşeri-Sărăţeni  expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează 

căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare a criteriilor de eligibilitate 

a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

EG6- Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din tipurile de actiuni prevazute la punctele B 

si/sau C prin masura 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Cererea de finanțare 
 
Doc.1.1 Studiul de fezabilitate/ DALI (în cazul 
proiectelor cu lucrări de construcții și 
instalații)/Doc.1.2. Memoriu justificativ (în cazul 
proiectelor ce conțin dotări) 

Expertul verifică dacă din documentația prezentată 

SF/DALI/MJ investiția prevăzută se încadrează în  cel 

putin una din tipurile de actiuni prevazute la punctele 

B si/sau C prin masura: 

- Implementarea sistemelor de e-guvernare 

- Implementarea sistemelor de e-educatie, e-
incluziune, e-sanatate si e-cultura 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin una din tipurile de actiuni 

prevazute la punctele B si/sau C prin masura, se va bifa caseta “DA” din fişa de verificare. În caz contrar, expertul 

bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare a criteriilor de 

eligibilitate a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

EG7- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR).  

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Adresa emisa de OJFIR 

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite  
în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, 
conform adresei emise de OJFIR. 
 

Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, va bifa caseta “da”, caz în care  cererea de finanţare 

nu este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată eligibilă. 



EG8- Solicitantul nu are contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni (dacă este reziliat din proprie 

inițiativă) sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor 

contractuale și nu se află într-o situație litigoasă cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de 

judecată. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Adresa emisa de OJFIR 

Expertul verifică dacă solicitantul are contract reziliat 
cu AFIR în ultimele 12 luni (dacă este reziliat din 
proprie inițiativă) sau 24 de luni dacă este reziliat de 
către AFIR pentru nerespectarea prevederilor 
contractuale și  se află într-o situație litigoasă cu AFIR, 
până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată 
conform adresei emise de OJFIR. 
 

Dacă solicitantul are contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni (dacă este reziliat din proprie inițiativă) 

sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale și  se află 

într-o situație litigoasă cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată, va bifa caseta 

“da”, caz în care  cererea de finanţare nu este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar se va bifa “nu”, 

cererea fiind declarată eligibilă. 

EG9- Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului, dacă este cazul  

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Cererea de finanțare 
 
Doc.1.1 Studiul de fezabilitate/ DALI (în cazul 

proiectelor cu lucrări de construcții și 

instalații)/Doc.1.2. Memoriu justificativ (în cazul 

proiectelor ce conțin dotări) 

Doc.6 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile 

Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării 
Generale în cazul ONG pentru implementarea 
proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de 
către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte 
(obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic 
al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul pentru 
perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii 
finanţării; 
 • angajamentul de a suporta cheltuielile de 
mentenanță investiţiei pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori 
direcţi; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, 

În cazul proiectelor privind investiții care sunt generatoare 
de venit intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi 
de până la 90%, iar rata de cofinanțare de 10%. În acest caz 
expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul 
legal, a semnat Declaraţia F şi s-a angajat ca în urma 
primirii Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii 
de Finanțare va prezenta documentul privind cofinantarea 
proiectului si Declarația responsabilului legal al proiectului 
ca nu va utiliza in alte scopuri 50% din cofinantarea 
privata, in cazul prezentarii cofinantarii prin extras de cont. 

Pentru proiectele ale cărror intensitate de finanțare este de 
100%, expertul verifică dacă solicitantul a prezentat 
Angajamentul cu privire la asigurarea cofinanțării (Anexa4) 
și dacă informațiile sunt corecte și conforme cu cele 
menționate în cererea de finanțare, în SF/DALI/MJ și în 
Hotărârea Consiliului Local/Hotărâre AGA pentru 
implementarea proiectului . 



capacităţi, etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie 
(dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal sau 
administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru 
relaţia cu GAL/AFIR în derularea proiectului. 
Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este 

cazul. 

Doc.7. Declarația pe propria răspundere privind 

cofinanțarea (conf. Anexa 4) 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul și-a luat angajamentul privind asigurarea cofinanțării 

investiției, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare . În caz contrar, expertul bifează căsuţa din 

coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a 

proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

 

EG10- Solicitantul trebuie să respecte regula ajutoarelor ”de minimis” dacă este cazul 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.17. Declarație pe propria răspundere a 

solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de 

minimis.(Anexa 4) 

Expertul verifică în declarație pe propria răspundere a 

solicitantului, că a respectat Regulamentul 

nr.1407/2013, privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis. 

Se verifica daca Declaratia precizeaza faptul ca suma 

totala a ajutorului public nerambursat (inclusiv cel 

solicitat prin cererea de finanţare) nu depaseste 

200.000 Euro pe o perioada de pana la 3 ani fiscali 

pentru IMM-uri (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal 

curent. 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul respectă regula ajutoarelor de minimis, expertul 

bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare . În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi 

motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului, proiectul 

fiind neeligibil. 

 
 
 
 
 
 



EG11- Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele/acordurile și autorizațiile necesare investiției.  
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.5. Declarația pe propria răspundere că va 

obține și depune documentaţia de la ANPM alte 

avize şi acorduri necesare investiţiei înainte de 

semnarea contractului de finanțare (Anexa 4) 

Doc.23. Avizul sanitar privind constatarea 
conformității proiectului cu condițiile de igienă 
și sănătate publică (doar pentru proiectele care 
necesită acest aviz)  
sau  
Doc.23.1. Notificare privind conformitatea 
proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate 
publică  
sau  
Doc. 23.2. Notificare că investiția nu face 
obiectul evaluarii condițiilor de igienă și 
sănătate publică, dacă este cazul. 
 
Doc.24. Notificare DSVSA care să certifice 
conformitatea proiectului cu legislația în vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar, dacă este 
cazul 

Expertul  verifica daca solicitantul a prezentat toate 

notificările/avizele/acordurile și autorizațiile necesare 

investitiției și daca acestea poarta semnatura  

autoritatii emitente şi este eliberat pe numele  

solicitantului şi  vizează proiectul propus spre 

finanţare și se încadrează în tipurile de sprijin prevăzut 

prin măsură. 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul a prezentat toate notificările/avizele/acordurile și 

autorizațiile necesare investitiției, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare . În caz contrar, 

expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare a 

criteriilor de eligibilitate a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

EG12- Solicitantul nu trebuie sa fie intreprindere in dificultate, dacă este cazul 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.2.  Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 
10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului înregistrate la 
Administraţia Financiară în care rezultatul 
operaţional (rezultatul de exploatare din contul 
de profit și pierdere ‐ formularul 20) să fie 
pozitiv (inclusiv 0)  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel 
puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii 
cererii de finanţare se vor depune ultimele doua 
situaţii financiare.  
Excepţie fac intreprinderile inființate în anul 
depunerii cererii de finanţare.  

Expertul verifică în declarație pe propria răspundere a 

solicitantului că nu încadrează în categoria 

”întreprindere în dificultate”, după caz 

Cu excepţia solicitantilor înfiinţaţi în baza OUG 
44/2008 şi a celorlate tipuri de solicitanţi înfiinţaţi cu 
cel mult doi ani fiscali faţă de anul de depunerii cererii 
de finanţare, expertul verifică următoarele: 

 
a) în ONRC, dacă  solicitantul nu se află în proces de 
lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, 
republicata), reorganizare judiciară sau faliment, 
insolventa, conform Legii 85/2006, În caz contrar  
solicitantul este incadrat in categoria firmelor in 



sau  
Declaraţie unică privind veniturile realizate din 
Romania în anul precedent depunerii 
proiectului, înregistrată la Administraţia 
Financiară (formularul 212) însoțită de Anexele 
la formular în care rezultatul brut (veniturile să 
fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul 
precedent depunerii proiectului să fie pozitiv 
(inclusiv 0)  
Sau  
Declaraţia de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 
care nu au desfăşurat activitate anterior 
depunerii proiectului.  
Pot apărea următoarele situații:  
a) În cazul solicitantilor înființați în anul 
depunerii proiectului, aceștia nu vor depune 
situațiile financiare.  
b) În cazul în care anul precedent depunerii 
cererii de finanțare este anul înființării, nu se 
analizează rezultatul operațional din contul de 
profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul 
formularului Declarație Unică, care poate fi și 
negativ.  
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterioară depunerii proiectului şi au 
depus la Administraţia Financiară Declaraţia de 
inactivitate (conform legii) în anul anterior 
depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii 
de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia 
de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară.  
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi 
individuale, persoane fizice autorizate:  
Declarație unică privind veniturile realizate în 
anul precedent depunerii proiectului 
înregistrată la Administrația Financiară 
 
Doc.16. Declarație pe propria răspundere a 
solicitantului cu privire la neîncadrarea în 
categoria „întreprindere în dificultate” după caz 
(conf. Anexa 4). 

dificultate. 
 

b) corelarea informatiilor din doc. 2 şi doc. 16, 
conform   instructiunii privind modul de completare  
si verificare a declaraţiei pe propria răspundere cu 
privire la neîncadrarea în categoria "firme în 
dificultate, Anexa la Ghidul Solicitantului 

 
Se verifică declaraţia sa fie completata, semnată  de 

persoana  desemnată conform legislaţiei în vigoare sa 

reprezinte intreprinderea. 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifează căsuţa din 

coloana DA din fişa de verificare . În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în 

rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

 



 3. Verificarea bugetului indicativ 

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile, 

calculele sunt corecte şi Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole. 

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 și A3 la acesta completat de solicitant în cererea de 
finanțare trebuie să fie în corelare cu SF/DALI/MJ în ceea ce privește structura devizului general 
și a devizelor pe obiect prevăzut actului normativ care a stat la baza întocmirii lor. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE  

 

Doc.1.1  Studiul de fezabilitate/DALI 

Doc. 1.2 Memoriu Justificativ  

 

 

- Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea informaţiilor 

mentionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile fisei 

măsurii 63/6C. 

- Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt 

corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  

- Bugetul indicativ se verifica astfel: 

-   valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu 

valoarea eligibilă din devize; 

- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea 
din devizul general, fara TVA; 

- in bugetul indicativ se completeaza „Actualizarea” care 
nu se regaseste in devizul general; 

- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea 
TVA din devizul general. 

 

Cheile de verificare sunt urmatoarele: 

valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <  5% din ( cheltuieli 

eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3  + Cap.2+Cap.4) in cazul in 

care proiectul nu prevede constructii, şi  10% daca proiectul 

prevede constructii; 

- cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3)  trebuie sa fie max. 

10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 

+subcap.1.3+Cap.2 + Cap.3 + Cap.4); În cazul solicitanților publici 

aceste cheltuieli sun neeligibile. 

- actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul  cheltuielilor  

eligibile 

Se verifică corectitudinea calculului.  

Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele 

prezentate în studiul de fezabilitate. 



Se completeaza matricea de verificare a Bugetului indicativ in format electronic, se printeaza şi se 

ataseaza Fisei de verificare a eligibilității.  

 

3.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în 

conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate? 

 

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de finanţare 

corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifează caseta 

corespunzatoare DA.  

 

Observatie: 

a) Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in 
categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează 
poziţia în linia prevăzută în acest scop. 

In acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a 
informaţiilor suplimentare. Expertul va modifica bugetul prin micsorarea valorii totale eligibile a 
proiectului cu valoarea identificata ca fiind neeligibila. Expertul va motiva poziţia cu explicatii în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de incadrare sau 
alte cauze care au generat diferenţele, cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei 
corespunzatoare DA cu diferente.  
 

b) Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finanţare fata de devizul general şi devizele pe 
obiect, expertul efectueaza modificarile in buget şi in matricea de verificare a Bugetului 
indicativ, bifează caseta corespunzatoare DA cu diferente. În acest caz se vor oferi explicaţii în 
rubrica Observaţii.  

Şi in acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunostinta de 

modificarile efectuate, prin Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare. 

 
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferente. 
 
3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro şi moneda naţională 

pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : 

<http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii  

Studiului de fezabilitate): 

 

Expertul verifica daca data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata in devizul general 

din studiul de fezabilitate și Bugetul Indicativ ) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana 

pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE 

din data întocmirii  Studiului de fezabilitate. 



Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. 

Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in 

vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare. 

 

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură? 

 

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fișa M 63/6C și la cap. 8.1 din PNDR sunt incluse în devizele pe 

obiecte și bugetul indicativ. 

 

Tipuri de operatiuni/activitati si cheltuieli neeligibile (precizate in fisa masurii 63/6C) 

- Cumpărarea de teren și/sau de imobile; 
- Impozite și taxe fiscale 
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 
- Cheltuieli de înființare și cheltuieli similare 
- Achiziționarea de bunuri second-hand; 
- Investiţii în infrastructura de bandă largă în localităţile care nu sunt incluse în anexa Lista Zonelor 
Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, care se poate regăsi pe site-ul MADR: 
http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală >> Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 
2014-2020, precum și pe site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> 
Observații. 
- Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanței sau orice alte cheltuieli generate de 
simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 
- Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice/proiectului tehnic, a 
planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate; 
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
- Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc. 
- Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare 
- Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anume: 

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 
garantare; 

 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 

poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice 
pentru instrumente financiare; 

 

Cheltuieli neeligibile generale prevazute la cap.8.1 din PNDR: 

o cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
o cheltuielile efectuate înainte de încheierea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de 
depunerea cererii de finanțare; 



o cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane, 
exceptând mijloacele de transport utilizate de echipa GAL, conform mențiunilor din cadrul sM 19.4; 
o cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizeaza aceleasi costuri eligibile; 
o cheltuielile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 

dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

(b) achiziţionarea de terenuri construite si neconstruite 

(c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislaţiei naţionale privind TVA-ul; 

(d) în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 

locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare nu 

constituie cheltuieli eligibile.  

 

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

 

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <10% din (cheltuieli 

eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4) – in cazul in care proiectul prevede lucrari de 

constructii. 

 

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din (cheltuieli 

eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3  + subcap.2.+Cap.4) – in cazul in care proiectul nu prevede 

constructii. 

 

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta 

corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la 

rubrica Observaţii. 

 

3.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se incadreaza in procentul de  

maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, 

in functie de natura şi complexitatea lucrarilor, prevazut pentru investiţii noi, modernizari, reabilitari 

la constructii şi instalatii existente? 



Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse şi neprevazute se incadreaza in 

procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+Cap.2 + Cap.3 + Cap.4.  

Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifează DA in caseta 

corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la 

rubrica Observaţii. 

În cazul solicitanților publici aceste cheltuieli sunt neeligibile! 

 

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

 

In cazul in care solicitantul nu a bifat in caseta corespunzatoare din Declaraţia pe propria răspundere F 

ca este platitor de TVA ,TVA-ul este neeligibil . 

In cazul in care solicitantul bifează in caseta corespunzatoare din Declaraţia pe propria răspundere F ca 

nu este platitor de TVA, atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. 

In cazul in care solicitantul nu bifează niciuna din casute, se considera TVA-ul neeligibil. 

 
4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor  
4.1.  Categoria de bunuri  se regaseste in Baza de Date? 

Expertul verifica daca bunurile din devizele pe obiecte se regasesc in categoriile cuprinse în Baza de date 

-Preţuri de referință, situată pe pagina de internet a AFIR. Daca se regasesc, expertul bifează in caseta 

corespunzatoare DA. 

Daca bunurile nu se regăsesc in Baza de Date, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU. 

Caseta ”Nu este cazul” se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau 

lucrări. 

 

4.2. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date? 

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA, iar 

daca nu sunt atasate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele  relevante. 

Caseta ”Nu este cazul” se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau 

lucrări. 

 

4.3. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul  

prevazut în  Baza de Date? 

Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date pentru bunul 

respectiv, bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize. 



Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date pentru bunurile respective, 

expertul notifica solicitantul prin E3.4 de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului 

indicativ/devizului general cu valoarea din Baza de Date pentru bunul/ bunurile respective. In urma 

raspunsului solicitantului expertul bifează in caseta corespunzatoare DA in cazul in care solicitantul si-a 

insusit valoarea din Baza de Date sau bifeaza in caseta corespunzatoare NU daca solicitantul nu este de 

acord, caz în care cheltuiala se trece în categoria celor neeligibile. 

Caseta ”Nu este cazul”, se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau 

lucrări. 

 

4.4. Dacă bunurile nu se regăsesc în Baza de Date (la pct. 4.1 răspunsul este NU) precum şi pentru 

situațiile privind prestările de servicii, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri/servicii a caror 

valoare este mai mare de 15.000 Euro şi o ofertă pentru bunuri/servicii a caror valoare  este mai mica  

sau egală cu 15.000 Euro?  

 

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai 

mare de 15 000 Euro şi o oferta pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica  sau egală cu 15 000 

Euro. 

 

Dacă solicitantul a prezentat trei oferte, se bifează caseta corespunzătoare DA, preţul acceptat va fi cel 

din oferta prezentată de solicitant pentru situatia bunurilor/serviciilor a caror valoare este mai mica de 

15.000 Euro, respectiv cel mai mic preț dintre cele trei oferte prezentate pentru bunurile/serviciile a 

caror valoare este mai mare de 15.000 Euro. 

 

Daca solicitantul nu a atasat trei oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 

Euro, respectiv o oferta pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, 

expertul solicită prin formularul E3.4 transmiterea ofertei/ofertelor, menţionând ca daca acestea nu 

sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile.  

După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus.  

Daca in urma solicitarii de informaţii suplimentare, solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, se bifează 

caseta NU, caz în care cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul 

indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.  

 

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preţurilor şi 

trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: 

- Sa fie datate, personalizate şi semnate; 
- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii. 



 

4.5. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată 

privind sursa de preţuri?  

 Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind  sursa de preţuri din Studiul de 
fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi  bifează in caseta corespunzatoare DA sau 
NU.   

 Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin 
fisă de solicitare a informațiilor suplimentare pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind 
sursa de preţuri, menţionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După 
primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Daca in urma 
solicitarii de iinformaţii, solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, 
cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ respectiv 
valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu  costurile corespunzatoare. 

 In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date şi pentru celelalte se 
prezinta oferte, se bifează DA şi la pct.4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va mentiona 
ca preţurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli. 
 

5-Verificarea Planului  financiar 

Expertul verifica in Planul financiar, randul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, daca cheltuielile 

eligibile corespund cu plafonul maxim şi sunt in conformitate cu conditiile precizate. 

Daca  valoarea eligibila a proiectului se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, 

expertul bifează in caseta corespunzatoare DA. 

Daca valoarea eligibila a proiectului depaseste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, 

expertul bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la 

rubrica Observaţii. 

Sprijunul acordat nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare 

consecutive. 

5.3 Verificare avans 

Avansul solicitat se încadreaza într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil? 

Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul public pentru 

investiţii. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar şi bifează caseta DA. In caz contrar, 

expertul completeaza cu valoarea corecta, modificata a avansului, bifează caseta NU şi înştiinţează 

solicitantul asupra modificarilor, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare. 

In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta Nu este cazul. 

6.Verificarea domeniilor de intervenţie: 

Expertul verifica daca solicitantul a completat domeniul de intervenţie specific proiectului.  

□ DI 6C  Sporirea accesibilității , a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale  



 

Încadrarea cererii de finanțare se va face pe domeniul de intervenție 6C 

7 .Verificarea  indicatorilor de monitorizare 

Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 63/6C prevazuti in Cererea de finantare, sunt  corect 

completaţi de catre solicitant?  

Expertul verifica corectitudinea acestora in cererea de finantare iar în cazul în care indicatorii nu coincid, 

expertul va corecta  şi completa indicatorii rezultaţi în urma verificării criteriilor de eligibilitate. 

 Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului 
Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil. 

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în 

casutele/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.  


