
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19402100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

 
Nr. ……din……. 
 

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI 
Măsura M2/6B-Valorificarea patrimoniului local și consolidarea identității locale 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF) la GAL1: ________________________ 

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF) la AFIR: 

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

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L 

 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR2: .............. 

Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 

Obiectivele proiectului3 se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Obiectivul proiectului4: ............................................................... 
 
Denumire solicitant: .......................................................... 

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

Data lansării apelului de selecție de către GAL: .......................................................... 

Data înregistrării proiectului la GAL: .......................................................... 

Amplasare proiect (localitate): .......................................................... 

Statut juridic solicitant: .......................................................... 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume......................................................... Prenume: ......................................................... 

Funcţie reprezentant legal: 

 
 

VERIFICAREA   CONFORMITĂȚII PROIECTULUI  

 
1. Solicitantul      a   utilizat   ultima        variantă          de     pe         site-ul        GAL            a          Cererii        de  Finanţare? 

DA  sau NU  
 

 
1 Se va completa de către GAL 
2 GAL 
3 GAL 
4 GAL 



2. Dosarul Cererii de Finanţare  conține opis, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate   
de  către   solicitant? 
DA  sau NU  

 

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele  din  
Dosarul  Cererii  de  finanțare? 
DA  sau NU  

 

4. Cererea  de Finanţare  este   completată   și    semnată5 de  solicitant? 
DA  sau NU  
 

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

DA  sau NU  
 

 

6. Solicitantul  a   atașat   la  Cererea   de   finanțare   toate   documentele  anexă   obligatorii  din  listă? 
DA  sau                      NU  

 

   

7. Copia electronică  a  Cererii  de  finanțare  corespunde  cu  dosarul  original  pe  suport  de hârtie? 
 

DA  sau   NU  NU ESTE CAZUL 

 

8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 

DA  sau   NU  NU ESTE CAZUL 

  

 

9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a   
solicitantului? 
DA  sau   NU  
 

VERIFICAREA    ELIGIBILITATE    CONFORM    SDL  
 

CRITERII DE  ELIGIBILITATE DA NU 

EG.1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili   

EG.2. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice 
domeniului? 

  

EG.3. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată   

EG.4. Activitățile         să           se                încadreze   în  tipul                                 de      sprijin     prevăzut   prin   măsură;   

EG.5. Activitățile  să  se  realizeze  pe  teritoriul  GAL.   

 
5 Se poate aplica și semnătură electronică, în conformitate cu legislația în vigoare. 



EG.6. Solicitantul  trebuie          să     demonstreze   că   activitățile   prevăzute   în   proiect sunt          în 

beneficiul   teritoriului                                        GAL  și  contribuie   la  următoarele: 

- creșterea atractivității   ofertei Ținutului Haiducilor, prin promovarea unui 

brand regional specific 

- dezvoltarea sentimentului de identitate locală și creșterea coeziunii GAL-

ului. 

  

 
ALTE    CRIERII  DE  ELIGIBILITATE  

 

ALTE CRITERII DA NU NU ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul 

SAPARD, cât  și  pentru  FEADR? 

   

2. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe 
proprie răspundere? 

   

3. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare    

    

4. În cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și 

resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea 

proiectului ? 

   

5. Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin puțin 

condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională 

specifică? 

   

 

VERIFICAREA  BUGETULUI   INDICATIV   ȘI   A   PLANULUI                   FINANCIAR  
 

CRITERII DE  VERIFICARE DA NU NU 
ESTE 
CAZUL 

Da, cu 
diferențe 

3. Verificarea bugetului indicativ 

3.1. Informaţiile          furnizate   în       cadrul       bugetului   indicativ      din   Cererea 

de finanțare sunt corecte şi/ sau sunt în conformitate cu Fundamentarea 

bugetului pe categorii  de  cheltuieli  eligibile? 

 

    

3.2. Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în 

conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei 
măsurii din SDL în care se încadrează proiectul? 

    

3.3. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana 

cheltuielilor neeligibile/eligibile? 

    

 4. Verificarea rezonabilității prețurilor 

4.1 Categoria de servicii se regăsește în Baza de date?     

 4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele 

prevăzute în  Baza de Date? 

    

4.3 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat câte o ofertă 

conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro 

    



și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește 

această valoare ? 

4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?     

     

     

5. Verificarea planului financiar 

5 . 1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie 

publică    așa  cum    este  prevăzut  în    Fișa  măsurii    din 
Strategia de Dezvoltare Locală? 

    

6Proiectul 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  50.000 
euro? 

    

 

VERIFICAREA CONDIȚIILOR  ARTIFICIALE  
 

CRITERII DE  VERIFICARE DA NU 

1. Solicitantul   a  creat  condiţii  artificiale  necesare       pentru        a    beneficia  de  plăţi (sprijin) şi a obţine 

astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

  

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți: 

➢ Acțiunile  propuse  prin  proiect   sunt  identice  cu   acțiunile     unui   proiect     anterior  depus   de către același  

solicitant   în   cadrul   aceluiași  GAL și  finanțat; 

. 

➢ Alocare bugetară  nejustificată  la   capitolul   I   din   Bugetul   indicativ   în   raport    cu   numărul participanților   

la   acțiunile   proiectului  și cu durata   activităților   principale  din   proiect etc. 

➢ Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale 

din proiect . 

 
 

VERIFICAREA CRITERIILOR  DE SELECȚIE  
 

CRITERII DE      SELECȚIE 
Punctaj 

posibil 

Punctajul 

proiectului 

CS.1.  Proiecte care prevăd promovarea producătorilor care au 
beneficiat de formare în cadrul măsurii “Ţărani lideri”; 

 

25 
 

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

CS.2. Proiecte care prevăd promovarea producătorilor care dezvoltă 
lanțuri scurte de desfacere pe piețele locale; 

25 
 

 

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



CS.3. Numărul de beneficiari indirecți care utilizează brandul regional 
astfel definit – minim 20; 

25 ............ 

CS.4. Proiecte care propun rezultate cuantificabile în cee ace privește 
conștientizarea brandului. 

25 
 

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

TOTAL 100 
 

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

 
Pragul minim de selecție ( punctajul minim ) pentru această sub‐măsură este de 50 puncte. 

Proiectele sub acest punctaj nu se finanțează. 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării 

disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se face în 

ordinea următoarelor priorități : 

-Proiecte în concordanță cu brandul creat pentru teritoriu 

-Proiecte care prevăd dezvoltarea sentimentului de identitate locală și creșterea coeziunii GAL-lului. 

In cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora se va face în ordinea 

depunerii proiectelor. Se va lua în calcul data și ora depunerii. 



Observaţii: 

Se detaliază: 

- Pentru  fiecare  criteriu  de  eligibilitate   care  nu  a  fost  îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 

- motivul  pentru  care  expertul a bifat ”Nu este cazul”, dacă este cazul, 

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

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

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

 

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT 
SELECTAT?6 

DA DA cu 
observații* 

NU**  

       

 
* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect selectat (Erată 
la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții din 
cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind criteriile de 
selecție 
** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat 

 

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 
 

PROIECTUL ESTE: 
 ELIGIBIL ȘI                      SELECTAT 
 ELIGIBIL ȘI                   NESELECTAT 
 NEELIGIBIL 

 

 

 
ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR 
Aprobat: Manager GAL...... 
Nume/Prenume    

Semnătura    

Data /  /   

 
 
 
Verificat: Expert 2 ........... 
Nume/Prenume    

Semnătura    

Data /  /   
 

 
 

Întocmit: Expert 1 ............. 

 
6 Verificare numai la nivel OJFIR 



Nume/Prenume    

Semnătura    

Data  /  /   

 

 

Aprobat, 

Director  OJFIR  

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

Avizat: Şef Serviciu SLIN OJFIR 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

Verificat: Expert 2  CE SLIN OJFIR 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

Întocmit: Expert  1 CE SLIN OJFIR 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______
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Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

 

 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE 
 CONFORMITATE, ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE 

 
METODOLOGIE DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATE: 
 

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare? 
Se verifica pe site-ul GAL daca solicitantul a utilizat ultima varianta a cererii de finantare aferenta masurii. 
Daca a utilizat varianta anterioara (nu cea existenta pe site-ul GAL), expertul solicita prin informatii 
suplimentare corectarea. 
 

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 
de către solicitant? 

Se verifica daca Dosarul cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt 
numerotate de catre beneficiar. 
Daca nu, expertul solicita prin informatii suplimentare corectarea. 
 

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare. 
 

4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 
Se verifică dacă Cererea de finanțare este semnată de solicitant (se acceptă și semnătură electronică, 
conform legislației în vigoare) și toate punctele din Cererea de finanţare sunt completate de solicitant și 
dacă informațiile corespund cu documentele anexate la cererea de finanțare. 

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul 
măsurii? 

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 
Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei 
documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat de GAL. 
 

7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. În 
cazul în care cererea de finanțare nu se depune în format letric, se va bifa Nu este cazul. 
 

8.  Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanțare? 
 

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și exemplarul editabil 
al cererii de finanțare. În cazul în care cererea de finanțare nu se depune în format letric, se va bifa Nu 
este cazul. 

 

9. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului ? 

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate 
casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare, expertul solicita prin 
informatii suplimentare corectarea. 
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Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGIE DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE CONFORM SDL 
 
Atenție! 
Expertul verificator este obligat să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 
eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:  
- necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea 
documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte 
documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în 
susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul 
cererii de finanțare;  
- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ 
de selecție; 
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de 
finanțare; 
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 
standard (nu sunt conforme); 
- necesitatea corectării bugetului indicativ; 
- în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale. 
 

CRITERII DE ELIGIBILITATE METODOLOGIE DE VERIFICARE 

EG.1.Solicitantul să se încadreze 
în categoria beneficiarilor eligibili 

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari 
eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de 
Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. 
Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în 
formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate 
din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al 
solicitantului. Se verifică documentele de înființare/ certificare 
ale solicitantului, în funcție de încadrarea  juridică  a  acestuia. 
Pentru societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare 
în Registrul Comerțului, pe baza documentelor anexate la 
cererea de finanțare. 
Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza documentelor 
anexate la cererea de finanțare. 
Declaratie incadrare IMM  
Expertul verifica Declaratia de incadrare in  categoria 
microintreprindere-intreprindere mica cf. Legii nr. 
346/2004, daca: 
a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa 
reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de 
persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin 
procură notarială de către persoana autorizată legal 
conform actului constitutiv. 
În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este 
altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să 
reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența 
procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei 
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Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

 

mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea 
persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  
 

 
b) solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor/intreprinderilor mici (până la 9 
salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de 
până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 
10 şi 49 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă sau active 
totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru 
intreprindere mică).  
Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și 
pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 
decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul 
 
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se 
încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru 
măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se 
încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, 
expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de 
finanțare va fi declarată 
neeligibilă. 

EG.2.Solicitantul are prevăzut 
în obiectul de activitate activități 
specifice domeniului? 

Se verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile 
specifice menționate în Cererea de finanțare, conform actului 
constitutiv, statutului sau al oricărui document legal din care 
rezultă domeniul de activitate anexate la Cererea de 
finanțare.Pentru societăți comerciale se verifică codul CAEN, 
pe baza documentelor anexate la cererea de finanțare. 
Pentru ONG-uri se verifică statut, act constitutiv. 
Pentru IMM se verifică codurile CAEN, pe baza documentelor 
anexate la cererea de finanțare. 
 
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul are 
prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului 
proiectului, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu 
are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului 
proiectului, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de 
finanțare va fi declarată neeligibilă. 

EG.3.Solicitantul nu trebuie să fie 
în insolvență sau incapacitate de 
plată 

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din 
secțiunea F din Cererea de finanțare . 
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 
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Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
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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. 
 

EG.4.Activitățile să se încadreze  
în  tipul  de  sprijin prevăzut                              prin  
măsură; 

1. Se verifică dacă activitățile proiectului se încadrează 
într-una dintre următoarele tipuri de sprijin: 

 
➢ Crearea unui brand de teritoriu și promovarea acestuia. 

 
•Realizarea unor studii şi definirea, pe această bază, a unui 
brand regional de tipul “Fabricat în Ţinutul Haiducilor” sau 
“Produs de haiduci”, care să funcţioneze ca o etichetă de 
provenienţă şi ca un atestat de calitate pentru diversele 
produse locale din Ţinutul Haiducilor; 
•Înregistrarea brandului la OSIM; 
•Elaborarea unei strategii de branding, pentru promovarea 
acestui brand pe pieţele ţintă (inclusiv a unui Manual de 
identitate vizuală al brandului); 
•Animarea teritoriului pentru a convinge organizaţiile locale 
să adopte brandul  
•Implementarea strategiei de branding prin intermediul unor 
campanii de promovare. 
•Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe 
teritoriul GAL-ului( identificarea patrimoniului cultural, 
posibilități de cazare, abilități artizanale și de meșteșug ale 
populației etc.) 
•Realizarea de focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de 
pe teritoriul GAL; 
•Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing territorial; 
•Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, 
siglă, mesaje cheie, cercetare specific local și așteptări 
consumatori etc.); 
•Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, 
bannere, hărți, ghiduri turistice, ghiduri de prezentare, 
panouri de informare etc.) 
•Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și 
difuzare spoturi, emisiuni și reportaje publicitare, comunicate 
de presă, advertoriale etc.) 
•Acțiuni pentru plasarea de produse(promovarea produselor 
(reclame) din ținut prin includerea acestora  în spațiul virtual, 
tv și alte medii). 
•Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care 
brandul teritoriului poate fi personalizat conform 
potențialului teritorial; 
•Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă 
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generație pentru promovarea teritorială (site de prezentare, 
aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator GPS, 
podcast-uri, crearea de video-uri și animații etc.) 
•Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți 
animate care să include toate obiectivele de interes. 
•Promovarea prin intermediul programelor educative special 
concepute (broșuri motivaționale și de educare, vederi 
electronice și printate, programe de vizită cu jurnaliști care să 
scrie despre regiune, evenimente în cadrul unităților de 
învățământ, centre culturale și educaționale etc.) 
•Participarea la evenimente locale, naționale și 
internaționale(promovarea brandului prin evenimente online 
cu impact internațional)cu scopul promovării identității 
teritoriului în cadrul acestor evenimente (conferințe, expoziții, 
târguri de turism, schimb de experiență etc.) 
•Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL 
(pensiuni, producători, meșteșugari etc.) 
•Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a 
implemetării strategiei de marketing și măsurarea impactului 
avut asupra teritoriului. 
•Promovarea valorilor și tradițiilor locale. 
 
2. Se verifică dacă: 

− toate obiectivele proiectului au asociate activităţi; 

− activităţile planificate au asociate rezultate; 

− rezultatele anticipate conduc la atingerea obiectivelor 

− rezultatele previzionate sunt obţinute prin implementarea 
unor activităţi 

 
3. Se verifică dacă acțiunile de comunicare și planul de 
promovare sunt capabile să asigure vizibilitatea 
proiectului: 

− Promovarea se referă la comunicarea și publicitatea 
făcută proiectului însuși, diverselor activităţi din cadrul 
proiectului și implicit, finanţatorului și programului de 
finanţare care susţine proiectul? 

− Vizibilitatea se referă la modalităţile specifice prin care se 
asigură expunerea proiectului și a programului de 
finanţare, cu respectarea elementelor de identitate vizuală 
a finanţatorului și a programului de finanţare? 

− sunt incluse activităţi de comunicare și promovare? 

− sunt descrise materialele de promovare și diseminare, 
canalele de comunicare? 

− comunicarea și promovarea sunt relevante pentru 
grupurile ţintă vizate și se folosesc metode adecvate 
acestora? 

− comunicarea și promovarea au alocate resurse adecvate? 
 
Dacă, în urma verificării, reiese că solicitantul are prevăzut 
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activități care se încadrează în tipul de sprijin prevăzut prin 
măsură conform punctelor de verificare de mai sus, expertul 
bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu îndeplinește 
punctele de verificare de mai sus, expertul solicită remedierea 
prin informații suplimentare. În cazul în care solicitantul 
remediază problemele semnalate, expertul bifează  căsuța DA. 
În cazul în care solicitantul nu remediază problemele 
semnalate de expert, atunci se bifează căsuța NU și criteriul de 
eligibilitate nu este îndeplinit. 

EG5 Activitățile să se realizeze pe 
teritoriul GAL  

Activitățile propuse prin proiect vor fi desfășurate în spațiul 
LEADER GAL Ținutul Haiducilor,  iar beneficiarii indirecţi 
(grupul ţintă) va fi format din locuitori ai UAT-urilor 
aparţinătoare  Asociaţiei Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor 
(Beclean, Braniștea, Nușeni, Chiochiș, Uriu, Petru-Rareș, Ciceu-
Giurgești, Negrilești, Ciceu-Mihăiești, Căianu-Mic, Spermezeu, 
Târlișua, Runcu-Salvei, Zagra, Șieu-Odorhei, Matei, Lechința, 
Chiuza, Județ Bistrița-Năsăud, Cuzdrioara-Județ Cluj. 

EG.6. Solicitantul  trebuie          
să     demonstreze   că   activitățile   
prevăzute   în   proiect sunt  în 
beneficiul   teritoriului                                       
GAL  și  contribuie   la  
următoarele: 
-creșterea atractivității   ofertei 
Ținutului Haiducilor, prin 
promovarea unui brand regional 
specific 
-dezvoltarea sentimentului de 
identitate locală și creșterea 
coeziunii GAL-ului. 

Se verifică dacă activitățile proiectului, evenimentele sau alte 
activități care au în vedere creșterea atractivității zonei și 
dezvoltarea sentimentului de identitate locală,  prin promovarea unui 
brand regional specific vor fi realizate pe teritoriul GAL, respectiv dacă 
localitățile care vor face obiectul unor strategii de 
marketing/promovări/ activități de punere în aplicare a brandului, 
fac parte  din  teritoriul  GAL. 

 
METODOLOGIE DE VERIFICAT ALTE CRITERII DE ELIGIBILITATE 
 

CRITERII SUPLIMENTARE METODOLOGIE DE VERIFICARE 

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

Expertul    transmite  o solicitare la OJFIR cu privire la verificarea 
dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor 
pentru SAPARD şi FEADR. Verificare GAL: Expertul GAL 
verifică Anexa 2 din cadrul Cererii de Finanțare, precum și 
răspunsul OJFIR privind statusul solicitantului în Registrul 
debitorilor. Dacă în urma verificării se constată că 
solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor, 
expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul 
bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest 
scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi 
declarată neeligibilă. 
Verificare OJFIR: Expertul OJFIR verifică dacă solicitantul 
este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru 
SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă 
solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va 
tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor 
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şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta 
“NU”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul 
selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această 
verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea 
semnării contractului. În caz contrar se va bifa “DA”, iar 
această condiţie de eligibilitate este îndeplinită. 

2. Solicitantul și-a însușit în totalitate 
angajamentele luate în Declarația pe 
proprie răspundere? 

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele 
corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în 
Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și 
semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul 
constată că sunt respectate punctele  însușite  prin  Declarație,  acesta 
bifează         căsuța   DA. 
În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de 
finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată 
bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza 
documentelor depuse, solicită beneficiarului modificarea 
acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează 
casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. 

 3. Solicitantul nu este în stare de 
faliment ori lichidare 

 Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, 
respectiv certificatul constatator emis pe numele 
solicitantului în conformitate cu prevederile legislației 
naționale în vigoare, semnat și ștampilat (după caz) de către 
autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea 
depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu 
se află în proces de lichidare sau faliment. 
Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 
26/2000 și al entităților publice. 

  

 4. În cererea de finanțare solicitantul 
demonstrează prin activitățile propuse 
și resursele umane alocate pentru 
realizarea acestora, oportunitatea și 
necesitatea proiectului ? 

Se verifică dacă serviciile propuse sunt în concordanță cu 
obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul 
solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de 
selecție publicate de GAL. 
Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acţiuni 
sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat 
perioada  de referință. 
Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului 
solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu 
activitățile  propuse  prin  proiect. 
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Se verifică dacă din descrierea din Cererea de finanțare reiese 
oportunitatea                 și  necesitatea         proiectului, astfel: 

- pentru activitățile propuse prin proiect este justificată 
necesitatea și eficiența lor legate de realizarea 
obiectivelor proiectului; 

- numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat  cu gradul 
de  complexitate  al  activităților; 

- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de 
complexitate și cu alocarea de resurse umane; 

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele 
preconizate  a  se  obține. 

Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea 
proiectului,  expertul  bifează  pătratul cu ,,DA” din fişa de 
verificare. În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează 
poziția lui în rubrica Observații din fișa de verificare a criteriilor 
de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil. 

 5. Activitățile propuse respectă 
prevederile fișei măsurii din SDL și cel 
puțin condițiile generale de eligibilitate 
prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-
2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. 
(UE) nr. 1303/2013, precum și legislația 
națională specifică? 

Expertul verifică dacă activitățile propuse respectă prevederile fișei 
măsurii din SDL și condițiile de eligibilitate generale conform 
regulamentelor europene, cadrului național de implementare și 
capitolului 8.1 din PNDR și legislației naționale specifice. Dacă se 
constată că sunt respectate, expertul bifează pătratul cu DA. În caz 
contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de 
finanțare va fi declarată neeligibilă. 
 

 
 
METODOLOGIE DE VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV ȘI A PLANULUI FINANCIAR 
 

CRITERII DE VERIFICARE METODOLOGIE DE VERIFICARE 
3.Verificarea bugetului indicativ  

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

DOCUMENTE VERIFICATE 
− Cererea de finanțare 
− Bugetul indicativ 
− Fundamentarea bugetului pe categorii de 

cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și 
rezultatele proiectului 

 
Se verifică în Cererea de finanțare activitățile 
propuse prin proiect și resursele alocate acestora. Se 
verifică bugetul indicativ privind corectitudinea 
informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea 
bugetului față de activitățile și resursele alocate 
acestora prin proiect. 
 
Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli 
eligibile pe cele două capitole bugetare; suma 
cheltuielilor aferente fiecărui capitol din 
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fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevazută 
pentru fiecare capitol bugetar. 
 
 a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că 
unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria 
cheltuielilor eligibile,  expertul bifează căsuța 
corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia 
prevăzută în acest scop. În acest caz bugetul este 
retransmis solicitantului pentru recalculare, prin 
Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, 
expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii 
cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de 
expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia 
cu explicații în linia prevăzută în acest scop la 
rubrica Observații. Se vor face  menţiuni la 
eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care 
au generat diferenţele. Cererea de finanţare este 
declarată eligibilă prin bifarea căsuței 
corespunzătoare DA cu diferențe. 
 
 b)Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de 
finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ 
corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe 
categorii de cheltuieli eligibile,  expertul efectuează 
modificările în buget și, în matricea de verificare a 
Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare 
DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în 
rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la 
eventualele greşeli de calcul, costuri care includ 
impozite şi taxe deductibile sau alte cauze care au 
generat diferenţele. 
Și în acest caz bugetul modificat de expert este 
retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință 
de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a 
informațiilor suplimentare E3.4L.  
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin 
bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe. 
Pentru punctele a și b, în cazul în care solicitantul nu 
este de acord cu corecțiile efectuate și aduse la 
cunoștință prin Fișa de solicitare a informațiilor 
suplimentare E3.4L, expertul va bifa NU și va oferi 
explicații în rubrica Observații. 
 
 
 c)Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu 
este fundamentată prin activitățile și resursele 
alocate și s-ar putea aprecia ca bugetul este 
supradimensionat în raport cu rezultatele 
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preconizate a se realiza, expertul solicită informații 
suplimentare. Dacă informațiile suplimentare 
primite nu fundamentează valoarea bugetului, 
atunci se bifează căsuța NU și criteriul de 
eligibilitate nu este îndeplinit. 

 

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

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli 
aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii din 
SDL și preluate în Ghidul solicitantului elaborat de 
GAL. 
Dacă  în    urma                     verificării  se  constată    că      cheltuielile 
eligibile  și  neeligibile  sunt  trecute  în  coloanele 
corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța 
corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și       îşi   motivează 
poziţia  în  linia   prevăzută  în  acest scop  la  rubrica 
Observații, aceste                                               cheltuieli devenind neeligibile. 

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

Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana 
cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat 
de la bugetul de stat conform legislației în vigoare sau dacă 
nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de 
finanțare). 
Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din 
cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie 
încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile. 
Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat 
corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se 
bifează ”NU” și se modifică bugetul, trecând valoarea TVA 
pe coloana cheltuielilor neeligibile. 
În cazul identificării unor diferențe față de valoarea 
cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică 
corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va 
opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și 
decizia la rubrica 
Observații. 

4. Verificarea rezonabilității prețurilor  

4.1. Categoria de servicii se regăsește în 
Baza de Date? 

 Expertul verifică dacă categoria de servicii din 
fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu 
prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, de 
pe site-ul AFIR. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de 
preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru 
diferite categorii de servicii. Dacă categoria de servicii se 
regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA şi 
ataşează un extras din baza de date. 
Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu 
prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, 
expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU. 



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

        EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

                                                       

 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

 

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, 
preţurile utilizate sunt în limitele 
prevăzute în  Baza de Date? 

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în  Baza de 
Date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate 
prin LEADER, expertul bifează în căsuța 
corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator 
fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile 
nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, 
expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU. 
În vederea stabilirii onorariilor experților menționați 
în cererea de finanțare, solicitantul va consulta baza 
de date cu prețuri de referință pentru servicii de 
formare profesională aferentă Măsurii 19 LEADER, 
disponibilă pe site-ul www.afir.info. În cadrul acestei 
liste se regăsesc limitele de preț până la care se 
acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii 
de servicii. 

4.3 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este NU, 
solicitantul a prezentat câte o ofertă 
conformă fiecare bun sau serviciu a cărui 
valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 
2 oferte conforme pentru fiecare bun sau 
serviciu care depășește această valoare ? 

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat  câte 
două oferte conforme pentru servicii/bunuri a căror 
valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă 
conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc 
această valoare. 
În cazul în care solicitantul nu a prezentat 
oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de 
informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare 
devin neeligibile; expertul bifează în căsuța 
corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în 
sensul micșorării acestuia cu costurile 
corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin 
formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor 
facute.  
Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc 
în baza de date, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE 
CAZUL”. 
Ofertele conforme sunt documente obligatorii care 
trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 
prețurilor şi pot fi oferte personalizate, datate și 
semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale 
operatorilor economici în care să se poată identifica 
adresa web a operatorului economic, precum și data 
ofertei și care trebuie să aibă cel puțin următoarele 
caracteristici: 
- Să conțină detalierea unor cerinte minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe 
categorii de bunuri/servicii. 
În același timp cu verificarea prețurilor, expertul 
evaluator trebuie să verifice în baza de date a ONRC 
codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în 
concordanță cu bunurile/servicile pe care le va 
furniza. 
Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația 

http://www.afir.info/
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în care activitatea ofertantului demonstrată prin cod 
CAEN este în concordanță cu bunurile/serviciile pe 
care le va furniza. 

4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate 
sunt rezonabile? 

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor 
pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite 
metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare 
pe internet sau compararea cu prețurile din alte 
proiecte similare).  
Se va verifica dacă seviciile menționate în Cererea de 
finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza 
de date cu prețuri de referință pentru proiectele de 
servicii LEADER, disponibilă pe site-ul  www.afir.info. 
Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că 
prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, 
expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU. 

 

  

  

5. Verificarea planului financiar  

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

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii 
maxime nerambursabile a proiectului, conform 
prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL. 
a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul 
bifează căsuța DA. 
b) Dacă Planul financiar nu este corect      completat, expertul 
completează corect planul financiar, bifează căsuța 
NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest 
scop la rubrica Observații. Expertul va informa 
solicitantul de aceste modificări prin intermediul   
Fișei  de    solicitare      a   informațiilor 
Suplimentare E3.4L. 

6. 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 50.000  euro? 

Expertul verifică în Planul financiar, dacă cheltuielile 
eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa 
tehnică a măsurii din SDL şi sunt în conformitate cu 
condițiile precizate. 
Dacă valoarea eligibila a proiectului se încadrează în 
plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, 
expertul bifează în caseta corespunzătoare DA. 
Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășeste plafonul 
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maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul 
bifează în caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează 
poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 
Observaţii. 

 
METODOLOGIE DE VERIFICAREA CONDIȚIILOR  ARTIFICIALE  
 

CRITERII DE VERIFICARE METODOLOGIE DE VERIFICARE 

2. Solicitantul a creat condiţii 

artificiale necesare pentru a beneficia 

de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 

un avantaj care contravine 

obiectivelor măsurii? 

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți: 
 
➢ Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile 

unui proiect anterior depus de către același solicitant 
în cadrul aceluiași GAL și finanțat; 

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

➢ Durata totală de implementare a proiectului 
nejustificat de mare față de durata activităților 
principale din proiect . 

 
Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat 
crearea unor condiții artificiale necesare pentru               a  beneficia 
de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor   măsurii. 
Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor 
aspecte justificate, atunci expertul bifează în căsuța 
corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil. 
Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale 
pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină 
obiectivelor măsurii, atunci expertul bifează în căsuța 
corespunzatoare NU. 

 
 
 

 
 
METODOLOGIE DE VERIFICAREA CRITERIILOR  DE SELECȚIE  
 
 

CRITERII DE SELECȚIE 
Punctaj 

posibil 

DOCUMENTE 

VERIFICATE 

METODOLOGIE DE 

VERIFICARE: 
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1. Proiecte care prevăd 

promovarea producătorilor 

care au beneficiat de 

formare în cadrul măsurii 

“Ţărani lideri”; 

 
 
 

 
 
 

 
25 

Cererea de 

finanțare 

 

Se verifică dacă prin proiect 

solicitantul și-a  propus 

promovarea a cel puțin 10 

producători care au beneficiat de 

formare în cadrul măsurii 

“Ţărani lideri; 

2. Proiecte care prevăd 

promovarea producătorilor 

care dezvoltă lanțuri scurte 

de desfacere pe piețele 

locale; 

25 Cererea de 

finanțare 

 

Se verifică dacă prin proiect 

solicitantul și-a  propus 

promovarea de producători care 

dezvoltă lanțuri scurte de 

desfacere pe piețele locale; 

3. Numărul de beneficiari 

indirecți care utilizează 

brandul regional astfel 

definit ; 

25 Cererea de 

finanțare 

Fișa măsurii 

Se verifică dacă prin proiect 

solicitantul și-a  propus 

identificarea grupului țintă 

(minim 20)   și recunoașterea 

brandului regional de către 

acesta. 

4. Proiecte care propun 

rezultate cuantificabile în 

ceea ce privește 

conștientizarea brandului. 

25 Cererea de 

finanțare 

 

Se verifică dacă prin proiect 

solicitantul și-a  propus 

realizarea unor activități 

specifice de brand (nume, 

simbol, logo, identitate 

vizuală), panouri de 

informare/promovare a 

Ținutului Haiducilor și a 

produselor din ținut, realizare 

site de promovare a regiunii și 

a specificului ei (număr de 

oameni care accesează site-ul), 

identificarea 

produselor/serviciilor locale 

(număr persoane care au auzit 

de produse/servicii din Ținutul 

Haiducilor), promovarea 

online si offline (număr de 
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oameni care aud despre 

Ținutul Haiducilor). 

Pragul minim de selecție ( punctajul minim ) pentru această sub‐măsură este de 50 puncte. 

Proiectele sub acest punctaj nu se finanțează. 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării 

disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se 

face în ordinea următoarelor priorități : 

-Proiecte în concordanță cu brandul creat pentru teritoriu 

-Proiecte care prevăd dezvoltarea sentimentului de identitate locală și creșterea coeziunii GAL-

lului. 

In cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora se va face în 
ordinea depunerii proiectelor. Se va lua în calcul data și ora depunerii. 


