E 1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF) la GAL:

Denumirea solicitantului :
Titlul proiectului …………………………………………………………………………………........................
Amplasare .......................(localitate)
Statutul juridic ………………………………………………………………...........................
Date personale (reprezentant legal)
Nume:………………………………………………………………………...........................
Prenume:……………...……………………………………………………..........................
Funcţia reprezentantului legal :………………………….......................................................
Secțiunea I
A – verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului
B – verificarea criteriilor de selecție a proiectului
A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
1.1 Cererea de Finanţare se află în sistem (solicitantul
a mai depus aceeaşi cerere de finanţare în cadrul
aceluiasi apel)?
1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor
AFIR, atât pentru Programul SAPARD/FEADR?
1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele
luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile
proiectului?
1.4 Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul
uneia dintre măsurile 141, 112, 411141, 411112, ,
aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect depus pe
submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a
doua tranşă de plată?
1.5 Solicitantul și-a dat acordul pentru prelucrarea,
de către AFIR, a datelor cu caracter personal?

Verificare efectuată
DA
NU




















Observaţii:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate

Verificare efectuată
NU
Nu este cazul

DA
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili
Doc. verificat





Doc. 6, Doc. 10, ONRC (RECOM)

EG2 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei
ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000
SO (valoarea producţiei standard);









































Doc. Verificat
Doc. 1, Doc. 3, sheet cu SO din CF
EG3 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una
din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură:
1)Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau
modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii
eficiente de reducere a poluării și respectarea
standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii
pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru
depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de
grajd în zonele unde această cerință este în curs de
aplicare;
2)Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau
modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de
stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției
vegetale pentru creșterea valorii adăugate a
produselor;
3) Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru
strugurii de masă şi alte culturi perene
4) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor
comunitare
în
cazul tinerilor
fermieri în
conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care
sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24
luni de la momentul instalării și investiții de
conformare cu noile standarde în cazul modernizării
exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care
sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12
luni de la data la care noul standard a devenit
obligatoriu pentru exploatație;
5)Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în
cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
6)Investiții în procesarea produselor agricole la nivel
de fermă, precum și investiții în vederea
comercializării (precum magazinele la poarta fermei
sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele
alimentare, prin care vor fi comercializate exclusiv
propriile produse agricole). Investitiile de procesare la
nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu
investitiile în înfiinţarea/modernizarea/dezvoltarea

fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un
lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la
nivel de fermă).
7)Investiții în înființarea şi/sau modernizarea
instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv
facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu
condiția ca acestea să reprezinte o componentă
secundară într-un proiect de investiții la nivel de
fermă;

























EG 4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea
cofinanțării investiției





Doc. verificat
Declaraţia F, Doc.8.
EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să
fie demonstrată în baza documentatiei tehnicoeconomice
Doc. verificat
Doc. 1,inclusiv Anexa B sau C, Doc. 2





EG6 Investiția va fi precedată de o evaluare a
impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta
poate avea efecte negative asupra mediului, în
conformitate cu legislația în vigoare menționată în
cap. 8.1





8)Investiții în producerea şi utilizarea energiei din
surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară,
eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură,
geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă
secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar
energia obținută va fi destinată exclusiv consumului
propriu;
9)Investiții în instalații pentru producerea de energie
electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din
deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea
agricolă și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și
din afara fermei ), ca şi componentă secundară în
cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută
va fi destinată exclusiv consumului propriu;
10)Investiții
necorporale:
achiziționarea
sau
dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la
art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013;
Doc. Verificat
Doc. 1, Doc. 3b) , Doc. 4, Doc. 9, Doc. 18, Declaraţia F,
Codul bunelor practici agricole



Doc. Verificat in etapa de contractare
Doc. 1, Doc. 5, Doc. 9.2
EG 12 Solicitantul va demonstra că profitul mediu
anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 2
EG 13 În cazul procesării la nivel de fermă materia
primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei
I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs
Anexa I la Tratat
Doc. 1, Anexa I la Tratat.
EG 14 Investitia se implementeaza pe teritoriul GAL
Vlasia
DOC.1, ONRC ( recom online), DOC 3













Observaţii:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Buget indicativ centralizator (Euro) conform HG 28/2008
S-a utilizat cursul de transformare

1 Euro = ……………Lei

din data de: __/_____/__________

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )
Denumirea capitolelor de cheltuieli

1
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din
care:
1.1Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N)
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea
iniţială
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)

Cheltuieli conform
Cererii de finanţare
E
2

N
3

Verificare GAL
Diferenţe faţă de
Cheltuieli
Cererea de
conform SF
finanţare
E
N
E
N
2
3
2
3

3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin
proiect, alte achiziţii specifice
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
Subcapitolul 4– Întreţinere plantaţie în anul II
Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier
5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E)
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie
TOTAL
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL fără TVA
Valoare TVA

TOTAL GENERAL inclusiv TVA

Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmite 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

Buget indicativ (Euro) conform HG 907/2016
S-a utilizat cursul de transformare

1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )
Denumirea capitolelor de cheltuieli

1
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N)
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului de
investiții - total
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii

Cheltuieli conform
Cererii de
finanţare
E
2

N
3

Verificare OJFIR/CRFIR/DAF
Diferenţe faţă de
Cheltuieli
Cererea de
conform SF
finanţare
E
N
E
N
2
3
2
3

3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi
autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Temă de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate (N)
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și
deviz general
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
3.7 Consultanţă
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
3.7.2 Auditul financiar (N)
3.8 Asistenţă tehnică
3.8.1 asistență tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
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
3.8.3 Dirigenție de șantier
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și
echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul II
Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier
5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC (N)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și autorizația de
construire/desființare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate (N)
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
6.2 Probe tehnologice și teste
TOTAL
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)

Buget indicativ centralizator (Euro) conform HG 907/2016
S-a utilizat cursul de transformare

1 Euro = ……………Lei

din data de:____/_____/__________
Euro
Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )
Denumirea capitolelor de cheltuieli

1
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N)
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului de
investiții - total
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi
autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare

Cheltuieli conform
Cererii de
finanţare
E
2

N
3

Verificare OJFIR/CRFIR/DAF
Diferenţe faţă de
Cheltuieli
Cererea de
conform SF
finanţare
E
N
E
N
2
3
2
3

3.5.1 Temă de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate (N)
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și
deviz general
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
3.7 Consultanţă
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
3.7.2 Auditul financiar (N)
3.8 Asistenţă tehnică
3.8.1 asistență tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
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
3.8.3 Dirigenție de șantier
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și
echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei

Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul II
Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier
5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC (N)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și autorizația de
construire/desființare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate (N)
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
6.2 Probe tehnologice și teste
TOTAL
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
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 viabilităţii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B ( persoane juridice)

Anul
Nr.crt
.

Specificaţie

1

2

1

Valoare
investiţie (VI) valoare totală a
proiectului fără
TVA, preluată
din
Bugetul
Indicativ Anexa
G
Valoare
investiţie (VI) calculată de
solicitant,
conform
tabelului de
indicatori

Limita
indicat
or
3

/A

N/A

Total an 1

Total an 2

UM
4

Total an 3

Totalan 4

Total an 5
Diferente

Validare
criterii

10

11

Nu sunt
diferenţe

N/A

Valoare
5

6

7

8

9

LEI

LEI

2

3

Veniturile din
exploatare (Ve)
- se înscriu
valorile
din
proiecţia
contului
de
profit
şi
pierdere, rândul
5,
aferente
perioadei
respective
Veniturile din
exploatare (Ve)
- calculată de
solicitant,
conform
tabelului
de
indicatori
Cheltuieli
de
exploatare (Ce)
- se înscriu
valorile
din
proiecţia
contului
de
profit
şi
pierdere, rândul
11,
aferente
perioadei
respective
Cheltuieli

de

N/A

Nu sunt
diferenţe

N/A

Nu sunt
diferenţe

N/A

LEI

N/A

LEI

N/A

LEI

N/A

LEI

4

5

exploatare (Ce)
- calculată de
solicitant,
conform
tabelului
de
indicatori
Rata
rezultatului din
exploatare (rRe)
- se calculează
automat
diferenţa dintre
Ve şi Ce
introduse,
raportat la Ve minim 10%
Rata
rezultatului din
exploatare (rRe)
- calculată de
solicitant,
conform
tabelului de
indicatori
Flux de
numerar din
activitatea de
exploatare linia P din Anexa
B8 aferent

minim
10%
din Ve

#DIV/0!

%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

minim
10%
din Ve
%

N/A

N/A
LEI

perioadei
respective

6

7

Durata de
recuperare a
investiţiei (Dr) se calculează
automat ca
raport între VI şi
Fluxul de
numerar net
actualizat mediu
pe orizontul de
12 ani
Durata
de
recuperare
a
investiţiei (Dr) calculată
de
solicitant,
conform
tabelului
de
indicatori
Rata
rentabilităţii
capitalului
investit (rRc) se calculează
automat ca
raport între
Fluxul de
numerar din

maxim
12

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/!

#DI/0!

ANI

maxim
12

ANI

minim
5%

#DIV/0

%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

8

activitatea de
exploatare şi
(VI)
Rata
rentabilităţii
capitalului
investit (rRc) calculată de
solicitant,
conform
tabelului de
indicatori
Flux de
lichidităţi net al
perioadei - linia
Q din fluxul de
numerar pentru
anii 1-5, se
introduce
pentru perioada
aferentă
(PDCTML) Plăţi
de dobânzi la
credite pe
termen mediu
şi lung - linia C2
din fluxul de
numerar pentru
anii 1-5, se
introduce

minim
5%

%

N/A

Numeric

N/A

Numerc

#DIV/0!

#DIV/0!

pentru perioada
aferentă
(RCTML)
Rambursări de
credite pe
termen mediu
şi lung - linia C1
din fluxul de
numerar pentru
anii 1-5, se
introduce
pentru perioada
aferentă
Rata acoperirii
prin fluxul de
numerar (RAFN)
- se calculează
automat ca
raport între
Fluxul de
numerar din
exploatare
aferent
perioadei
respective şi
suma
(PDCTML+RCTM
L) - trebuie să
fie >= cu 1.2

N/A

Numeric

>=1,2

#DIV/0!

Numeric

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rata acoperirii
prin fluxul de
numerar (RAFN)
- calculată de
solicitant,
conform
tabelului de
indicatori
(D>1)Datorii ce
trebuie plătite
într-o perioadă
mai mare de un
an - linia IV din
sheetul bilanţ se introduce
pentru perioada
aferentă
(A) Total activ din sheetul
bilanţ şi se
introduce
pentru perioada
aferentă
Rata îndatorării
(rI) - se
calculează
automat ca
raport între
(D>1) şi total
activ (A) -

>=1,

Numeric

N/A

Numeric
#DIV/0!
N/
Numeric

maxim
60%

#DIV/0!

%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV0!

#DIV/0!

#DIV/0!

trebuie să fie
maxim 60%

10

12

Rata îndatorării
(rI) - calculată
de solicitant,
conform
tabelului de
indicatori
Rata de
actualizare
Valoare
actualizată neta
(VAN) - trebuie
să fie pozitivă
Valoare
actualizată netă
(VAN) calculată de
solicitant,
conform
tabelului de
indicatori
Disponibil de
numerar la
sfârşitul
perioadei - se
preiau valorile
din linia S,
Anexa B7,
aferente

maxi60
%
%
8%

N/A
>=0

>=0

>=0

N/A

LEI

Nu sunt
diferente

Respecta
criteriu

Nu
suntdifer
nte

Respecta
criteriu

LEI

LEI

perioadei
respective trebuie să fie
pozitiv
Disponibil de
numerar la
sfârşitul
perioadei,
conform
tabelului de
indicatori

>=0

LEI

Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"?

Verificare la GAL

DA

sau

NU

Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,
intreprinderi familiale)
Anul
Nr.crt
.

Specificatie

Limita
indicator

1

2

3
N/A

1

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

2

Valoare investitie (VI) - calculata de
solicitant, conform tabelului de indicatori
EXCEDENT/DEFICIT (linia 58 din
sheetul "Incasari_platiAnii1-5
prognoza")

Total an 1

Total an 2

Total an 3

UM
4
LEI

N/A

LEI

>=0

LEI

Total an 4

Total an 5
Diferente

Validare
criterii

10

11

Nu sunt
diferente

N/A

Nu sunt
diferente

Respecta
criteriu

Valoare
5

6

7

8

9

EXCEDENT/DEFICIT
(linia 58 din
sheetul
"Incasari_platiAnii1-5
prognoza") calculata de solicitant,
conform Anexei C

>=0

LEI

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

ANI

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

maxim 12

#DIV/0!

3

4

5

6

Rata de actualizare
Credite contractate la bănci şi
dobânzile aferente (rate şi dobânzi),
inclusiv cele aferente proiectului
(linia 42 din sheetul
"Incasari_platiAnii1-5 prognoza")

#DIV/0!

N/A

N/A

#DIV/0!

#DIV/0!

Nu sunt
diferente

Respecta
criteriu

ANI

%

8%

N/A

Numeric

Incasari din activitatea agricolă
+Incasari din activităţi productive,
prestări servicii etc.(linia 33 din
sheetul "Incasari_platiAnii1-5
prognoza")+Subventii (linia 35 din
sheetul "Incasari_platiAnii1-5
prognoza")+Alte venituri (linia 36 din
sheetul "Incasari_platiAnii1-5
prognoza")+Vanzari de active (linia
37 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5
prognoza")

N/A

Numeric

Plati pentru desfăşurarea activităţilor
productive(linia 44 din sheetul
"Incasari_platiAnii1-5 prognoza")

N/A

Numeric

Plati pentru desfăşurarea activităţilor
agricole(linia 48 din sheetul
"Incasari_platiAnii1-5 prognoza")

N/A

Numeric

Rata acoperirii prin fluxul de numerar
(RAFN)

>=1,2

Numeric

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

>=1,2

Numeric

>=0

LEI

Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Valoare actualizata neta (VAN) calculata de solicitant, conform tabelului
de indicatori

>=0

LEI

Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"?
Verificare la OJFIR/CRFIR/DAFSAF

DA

sau

NU

3. Verificarea bugetului indicativ

Verificare efectuată
DA

NU

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?





Da cu diferenţe*
* Se completează în cazul când expertul constată
diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în
cererea de finanţare
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):
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 submăsură, nu depăşesc
10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv
5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?
3.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din
Bugetul indicativ se încadrează, în cazul SF-ului
întocmit pe HG907/2016, în procentul de maxim
10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./
subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 şi 4A din devizul
general, conform legislaţiei în vigoare, sau, în cazul
SF-ului întocmit pe HG 28/2008 în procentul de
maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la
cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4A din devizul general,
conform legislaţiei în vigoare ?
3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din
valoarea total eligibilă?
3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în
coloana cheltuielilor eligibile?



4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

NU ESTE
CAZUL/































Verificare efectuată

Da

NU

4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de
Date cu prețuri de Referință?
4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt
ataşate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri
de Referință?
4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile
utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul
prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință?
4.4 Dacă la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat
două oferte pentru bunuri a căror valoare este mai
mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri a
caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000
Euro?
4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru
servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro
şi o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai
mica sau egală cu 15 000 Euro?





NU ESTE
CAZUL


























4.6. 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


Dimensiunea economică a exploatatiei agricole
este până la 500.000 SO







Rata sprijinului public nerambursabil va fi de
maximun 90% din totalul cheltuielilor eligibile și nu
va depăşi:







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

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al
sprijinului public nerambursabil :

•
între 5.000-70.000 euro pentru proiecte
prezentate de forme asociative grupuri de
producători, cooperative sau societăți agricole
•
între 5.000-70.000 euro pentru proiecte
prezentate de exploatații invidiuale indiferent
de forma juridică a acestora

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

























Plan Financiar
Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile
0

1
Euro

2
Euro

Total proiect
3
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

Verificarea condiţiilor artificiale

Nr
crt

1

2

3

4

Secțiunea A – Indicatori de avertizare
Verificare
Obiectul verificarii
Documentar
Reprezentanții legali/ asociații/
actionarii administratorii/
solicitantului sunt asociați/
administratori/ acționari ai altor
Verificare în RECOM
societăți care au același tip de
activitate* cu cel al proiectului
analizat ?

Există utilități, spații de producție/
procesare/ depozitare, aferente
proiectului analizat, folosite în
comun cu alte entităţi juridice?
Există legături între vânzătorul/
arendatorul/ locatorul
clădirii/terenului destinat realizării
proiectului sau al
terenurilor/efectivelor de
animale/infrastructurii de
producție luate în considerare
pentru calcularea SO-ului și
solicitant?
Activitatea propusă prin proiect
este dependentă de activitatea

Pe teren

Nu este
cazul

Studiul de Fezabilitate,
documentele care
atestă dreptul de
proprietate/folosință
atasate cererii de
finantare

Verificare
și la locul
investiției

Acte de proprietate/
folosință clădiri/
terenuri/
infrastructură de
producție

Nu este
cazul

Studiu de Fezabilitate /
documente din

Verificare
și la locul

Da

Nu

unui terț( persoana juridică) și/sau
Dosarul cererii de
investiției
crează avantaje unui terț (persoană
finanțare
juridică) ?
*„acelasi tip de activitate” reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități
economice desfășoară activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4
cifre) și realizează produse/servicii/lucrari similare
Observații:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Secțiunea B – Încadrarea într-o situație de creare de condiții artificiale. (se completează în cazul
în care există minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A” sau în situația în care expertul
evaluator descoperă indicii care conduc la suspiciunea existenței de condiții artificiale, altele decât
cele enumerate în secțiunea A și pe care le detaliază la rubrica observații.
Nr Premisă de creare Condiții
Criteriu/avantaj vizat de crearea
Da
Nu
crt
artificiale
condiției artificiale
Crearea
unei
entități Criteriu de eligibilitate:
1 juridice noi (solicitant de Verificarea criteriilor de eligibilitate ale
fonduri)
de
catre proiectului
asociati/actionari
-Solicitantul nu se încadreaza în
majoritari, administrator/i, categoria solicitanților eligibili pentru
ai altor entități economice finanțare.
cu acelasi tip de activitate - Solicitantul va demonstra că profitul
ca cel propus a fi finanțabil mediu anual (ca medie a ultimilor trei
prin proiect.
ani fiscali) nu depășește de 4 ori
valoarea sprijinului solicitat.
- Solicitantul este înregistrat în Registrul
debitorilor AFIR (pâna la contractare
acesta trebuie să achite debitul catre
AFIR).
Observații : ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?
 DA

 NU

Verificarea indicatorilor de monitorizare
Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
Masura 1- Extinderea și modernizarea exploatațiilor Agricole de dimensiuni mici
1. Numărul de exploatații agricole sprijinite
2. Numărul de locuri de muncă

Verificarea factorilor de risc

I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO):
proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între < 100.000 euro;
proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 100.000 -500.000
proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între500.001-1.000.000 euro ;
proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 1.000.001-2.000.000 euro;

Punctaj
obtinut
2
3
4
5

I2. Complexitatea investitiei
Beneficiari Publici/Privati

Punctaj



Investitie noua

5



Modernizari cu C si/sau M

4



Modernizari prin achizitie simpla(utilaje)

3

I3. Intensitatea sprijinului (procent contributie publica):
Procent

Punctaj

70% – 90%
50 %– 69%
< 50

5
4
1

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

_____________________________________

x 100

Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat

Punctaj



> 200%

5



Intre 176 si 200%

4



Intre 151 si 175 %

3



Intre 121 si 150 %

2



< 121 %

1

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

Punctaj



Firma noua sau fara activitate

5



Firma cu experienta dar care nu a participat la alt proiect comunitar
sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea
altui instrument financiar

4

Firma cu experienta care a finalizat un proiect comunitar sau
obtinut din asistenta financiara nerambursabila din partea altui
instrument financiar

3



DECIZIA
REFERITOARE
PROIECTULUI

LA

ELIGIBILITATEA

Verificare la GAL

Verificare efectuată
DA

NU





Observatii:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Aprobat de: Director Executiv
Nume/Prenume Dutu Adriana
Semnătura şi ştampila
DATA………..

Verificat de: Expert 2 GAL Valsia Ilfov Nord Est
Nume/Prenume Ciubotariu Valentina
Semnătura
DATA:
Întocmit de: Expert 1 GAL Nord Est
Nume/Prenume Groseanu Andrei-Daniel
Semnătura
DATA:

B. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI

B.VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI
PS1. Principiul dimensiunii exploatației
1.1. ≥4.000 – ≤12.000 S.O.- 20p.
1.2. >12.000 – ≤80.000 S.O. – 15 p.
1.3. >80.000 – ≤ 500.000S.O. – 10 p.
PS2. Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul
zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal
(floricultura, legumicultura, pomicultura, inclusiv producţia
de material săditor, și de semințe)
a. Sectorul Vegetal:
1. Legumicultura (se referă atât la legumele în câmp cât
şi la cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din
spaţiile climatizate), se acceptă şi producere de
material săditor/ sămânță de - 30 p.
2. Cereale și plante tehnice - 25 p.
3. Floricultură (se referă atât la florile în câmp, cât și la
cele în spații protejate), se acceptă și producerea de
material săditor/sămânță - 20 p.
4. Pomicultură, incluzând pepinierele pomicole- 15 p.
b. Sectorul Zootehnic:
1. Apicultura- 30 p.
2. Avicultură (păsări domestice)- 20 p.
3. Ovine/Caprine/Bovine/Suine/Bubaline- 15 p.
PS3. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează
zonele cu potenţial determinat în baza studiilor de
specialitate- 15 p.
Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat
Având în vedere faptul că nu exista un studiu în ceea ce
privește potențialul agricol al zonei în cazul exploatațiilor
apicole, acesta va fi considerat ca fiind ridicat în condițiile
stupăritului pastoral (sistem de întreținere și exploatare a
familiilor de albine care include deplasarea acestora, pe vetre
temporare, pentru valorificarea unor culesuri sau pentru
polenizarea dirijată) conform legii Nr. 383/2013 cu
modificările și completările ulterioare, numai în cazul în care
acest lucru este demonstrat prin studiul de fezabilitate.

Punctaj selectie
stabilit de GAL Vlăsia
Ilfov Nord Est

PS4. Principiul integrării producției-procesare primară
4.1- producție agricolă primară-procesare – 15 p.
4.2- producție agricolă primară – 5 p.
PS5. Principiul competenţei profesionale
Se acordă punctaj beneficiarilor care dețin competențe
profesionale certificate în domeniul în care activează precum
si daca beneficiarul demonstreaza ca are un angajat in cadrul
fermei cu competente prefesionale certificate pe care trebuie
sa il mentina pe durata de implementare si monitorizare a
proiectului.
Managerul/ Administratorul/angajat in cadrul exploataţiei
deține calificare în raport cu activitatea agricolă prevăzută
prin proiect, în funcție de:
5.1. studii superioare- 10 p.
5.2. studii liceale sau postliceale – 8 p.
5.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă
un nivel minim de calificare în domeniul agricol – 6 p.
PS6.Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de
dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau
altor forme asociative constituite în baza legislației
naționale în vigoare.
6.1. grupuri de producători, cooperative, societati
agricole formate predominant din exploatații
agricole având dimensiunea până la 12.000 SO- 10
p.
6.2.
grupuri de producători, cooperative, societati
agricole formate predominant din exploatații
agricole având dimensiunea între >12.000 -≤
80.000 SO – 8 p.
6.3. grupuri de producători, cooperative, societati
agricole fromate predominant din exploataţii
agricole de dimensiuni cuprinse între >80.000 -≤
500.000 SO – 6 p.
TOTAL
Punctajul minim pentru această submasură este de 25 p.
În urma evaluării criteriilor de selecţie, proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii
punctajului din evaluare/prescoring sub pragul de calitate corespunzător lunii în care a fost
depus proiectul ?
DA

NU


Evaluarea criteriilor de selectie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul
dosarului cererii de finantare.

Observații:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................
Aprobat de: Director Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est
Nume/Prenume Dutu Adriana Semnătura şi ştampila

DATA………..

Verificat de: Expert 2 GAL Vlăsia Ilfov Nord Est
Nume/Prenume Ciubotariu Valentina Semnătura

DATA………..

Întocmit de: Expert 1 GAL Vlăsia Ilfov Nord Est
Nume/Prenume Groseanu Andrei-Daniel Semnătura

DATA………..

