
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

EVALUARE SELECTARE 
 
 
 
 

FORMULARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexe evaluare selectare 

 
Lista formularelor comune tuturor masurilor 
 
Pista de audit pentru cererea de finantare E0.1 
Cerere de restituire a exemplarului original al Cererii de finantare E0.2 
Proces verbal de restituire a exemplarului original al Cererii de finantare E0.3 
Cererea de finantare E1.1 
Plan de afaceri E1.2 
Fişa de verificare a conformităţii E2.1 
Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare E2.2 
Registru de inregistrare a documentelor la CRPDRP E2.3 
Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 
Borderou de transmitere a documentelor de la OJPDRP/CRPDRP/ la 
CRPDRP/APDRP 

E3.2 
 

Borderou de transmitere a documentelor  de la  APRDP/CRPDRP la  
CRPDRP/ OJPDRP 

E3.3 

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

E3.7 

Fisa de verificare in teren E3.8 
Fisa de verificare a criteriilor de selectie E3.9 
Raportul OJPDRP-SVCF asupra verificarii Cererii de finantare E4.1 
Lista cererilor de finantare eligibile si neeligibile E6.1 
Notificarea cererilor de finantare neeligibile/  neselectate (daca este cazul) E6.2 
Borderou de transmitere a  documentelor la serviciul contractare      E6.3 
  
Raport asupra verificarii prin sondaj                             E7.1 
Borderou de transmitere a cererilor de finantare neeligibile la arhivare E7.2 
Modelul analizei de risc E7.3 
 

Lista formularelor specifice 
 

 Fişa de verificare a conformităţii  E2.1 
 Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate  E3.1 
 Fisa de verificare in teren                                                                 E3.8 

 



 

 

 
E0.1- PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANTARE 

 
OJPDRP: 
Măsura  
Cererea de proiecte: -n/a-D 
 
Număr de înregistrare al cererii de finantare: 
 
Proiect: 
 
Denumire solicitant: 
 

Activitatea Instituţia  

Cine a 
efectuat 
Nume şi 
semnătura1 
Data2 

Cine a 
verificat  
Nume şi 
semnătura 
Data3 

Statut 
cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 
EVALUARE- SELECTARE 

1.Verificarea conformităţii OJPDRP    E2.1 
2. Înregistrarea cererii de finanţare  OJPDRP    E2.2 
3.Înfiinţarea  Dosarului Administrativ OJPDRP    E3.5 

4. Verificarea pe teren OJPDRP 
    E3.8 

5. Întocmirea Raportului de verificare a cererii de 
finanţare 

OJPDRP 
    E4.1 

                                                 
1 expertul/experţii care au completat întocmit documentele din coloana 6 
2 data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6 
3 expertul cu funcţie de conducere care a verificat documentele din coloana 6 si data de verificare 



 

 

6. Verificarea si semnarea rapoartelor si intocmirea si 
transmiterea borderourilor de transmitere a  cererii de 
finantare de la OJPDRP la CRPDRP  

OJPDRP    E3.2 
 

7. Transmiterea cererii de finantare originale conforme si a 
dosarului administrativ de la OJPDRP la 
CRPDRP/APDRP 

OJPDRP    E3.2 
 

8. Verificarea documentelor primite de catre CRPDRP/ 
APDRP CRPDRP    E3.2 

 

9. Repartizarea cererii de finantare unui expert  CRPDRP/ 
APDRP    E2.2 (registru) 

10. Verificarea eligibilitatii şi a criteriilor de selecţie (dacă 
este cazul) 

CRPDRP / 
APDRP   

Eligibila / 
Solicitare 

de 
informatii/ 
Neeligibila 

E3.1 
E3.4 
E3.9 

11. Finalizarea verificarii eligibilitatii si a evaluarii 
criteriilor de selectie dupa primirea informatiilor 
suplimentare, daca este cazul  

CRPDRP / 
APDRP   

Eligibila / 
Neeligibila 

 

E3.1 
 

E3.8 
E3.4 

12. Intocmirea Listei  cererilor de finantare eligibile si 
neeligibile 

CRPDRP/ 
APDRP   Eligibila / 

Neeligibila E6.1 

13.  Notificarea cererilor de finantare neeligibile/ 
neselectate (daca este cazul)  

CRPDRP/ 
APDRP   

 Neeligibila/ 
Neselectata 
(daca este 

cazul) 

E6.3 
 

14 Repartizarea cererilor de finantare eligibile, conform  
Listei  cererilor de finantare eligibile si neeligibile, 
expertilor in vederea contractarii la nivelul CRPDRP / 
APDRP 

CRPDRP / 
APDRP    E6.1 

15. Verificarea primirii documentelor de la CRPDRP 
pentru verificarea cererilor de finantare pe esantion 

APDRP-
SES    E2.2 (registru) 

16. Verificarea eligibilitatii şi a criteriilor de selecţie (dacă 
este cazul) pentru cererile de finantare cuprinse in esantion

APDRP-
SES   Eligibila / 

Solicitare 
E3.1 
E3.4 



 

 

de 
informatii/ 
Neeligibila 

 

E3.9 

17. Intocmirea Listei  cererilor de finantare eligibile si 
neeligibile pentru cererile de finantare verificate pe 
esantion 

APDRP-
SES   

Eligibila / 
Neeligibila 

 
E6.1 

18. Notificarea cererilor de finantare neeligibile/ 
neselectate (daca este cazul) pentru cererile de finantare 
cuprinse in esantion 

APDRP-
SES   

Neeligibila/ 
Neselectata 
(daca este 

cazul) 

E6.3 

19. Transmiterea Listei cererilor de finantare eligibile si 
neeligibile/ neselectate verificate pe esantion, a ,  cererilor 
de finantare originale, insotite de dosarele administrative si 
a copiei Raportului asupra verificarii prin sondaj, daca 
este cazulde la SES la CRPDR-SECA in vederea 
contractarii.  

Serviciul 
Evaluare 
Selectare 

  
 

Neeligibilă/ 
Eligibilă  

E6.1 
 

E6.4 
E7.2 



 

 

M 1.1-E 0.2         APROB, 
             Director General/ Director 
                                                                                      (Nume, prenume, semnătură, stampila) 
 
 
SOLICITANT…………………………………….. 
 
Nr. /data înregistrare………………………… 
 
 
 

CERERE DE RESTITUIRE A EXEMPLARULUI ORIGINAL AL 
CERERII DE FINANŢARE 

 
 
CĂTRE, 
 
AGENTIA/ CENTRUL REGIONAL DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA 
SI PESCUIT 
 
DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR 
 
 
 

Vă rugăm să aprobaţi retragerea exemplarului original al cererii de finanţare 

pentru proiectul: 

,,....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................”

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

depus in sesiunea ……………………………………….   la OJPDRP 

……………………………. 

 
 
 
 

Reprezentant Solicitant 
 
Nume, prenume 
 
(Ştampila, Semnătura) 



 

 

 
 
E 0.3                              
 

PROCES VERBAL DE RESTITUIRE 
 

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

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

funcţia de Şef Serviciu Evaluare Selectare/   Direcţia Evaluare Contractare, 

Achiziţii din cadrul Agenţiei/ Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala 

si Pescuit, in baza Cererii nr……...../………………emisa de către (denumire 

solicitant), depusă la OJPDRP……………………………..la data de 

……………………………….. având numărul de înregistrare…………………, cu 

titlul:  „………………………………………………………….”  

Am predat, domnului/doamnei (nume, prenume reprezentant solicitant) 

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

………………………………………………………………., care s-a legitimat cu 

………… Seria …………..nr. ………….. 

 
 
Am predat,       Am primit, 
Şef Serviciu Evaluare Selectare/ Evaluare, Contractare, Achiziţii Reprezentant 
solicitant 
 
(Nume, prenume, semnătură)   (Nume, prenume, semnătură, stampila) 
 



 

 

E2.1 FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII* 
 

PARTEA I 
INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 

 
Măsura « » 
 
Titlul proiectului 
………………………………………………………………………………… 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare: 
F/N                                                                                                                                     
              Nr. măsură                      Nr. cerere         Nr.                      Cod                                  Nr. Ordine 
                                                       de proiecte      Regiune              Judeţ 
Numele prenumele/Denumirea solicitantului : 
………………………………………………………………............. 
Statutul juridic ………………………………………………………………................ 
Date personale (persoana responsabilă legal / tehnic cu proiectul) 
Nume:……………………………………………………………………….. 
Prenume:……………...…………………………………………………….. 
Funcţia reprezentantului legal /tehnic:  …………………………............................ 
Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare in cadrul prezentei cereri 
de proiecte? 
DA    NU  
Dacă da de câte ori? 
O dată  De două ori      
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

 DA 
 NU deoarece aceasta a mai fost verificata şi declarată neconformă de doua ori, din punct de 

vedere a criteriilor de  conformitate, în prezenta cerere de proiecte, în baza fişelor de 
verificare :  
Nr.   .   .    Din data: . / /  . 
Nr.   .   .    Din data: . / /  . 
        
Aprobat de: Director adjunct OJPDRP 
Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila    DATA……….. 
Verificat: Şef Serv. Verificare Cereri de Finantare - OJPDRP 
Nume/Prenume …………………… Semnătura  DATA……….. 
Intocmit de: Expert  OJPDRP 
Nume/Prenume …………………… Semnătura     DATA……….. 
Persoana responsabila de proiect  
Nume/Prenume ……………………Semnătura………..  DATA………. 
 
 
 
Amplasarea proiectului: 
Rural: 

                                                 
* Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii 
suplimentare referitoare la conformitatea cererii de finanţare, dacă pe parcursul verificării criteriilor de 
eligibilitate şi evaluării criteriilor de selecţie se constată de agentul verificator că este necesar. 



 

 

 
    Modernizare capacitate existenta 
    Investitie noua 
 
 
Urban: 
    Modernizare capacitate existenta 
    Investitie noua 
 

Obiectivele de 
Investiţii 

Regiunea de 
dezvoltare 

JUDEŢ sau 
BUCUREŞTI 

COMUNĂ 
Sau ORAŞ 

SAT 
sau SECTOR 

     
     
     
 
 

PARTEA a II-a 
VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE 

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

 
I / Verificarea cererii de finanţare 
 
1. Dosarul Cererii de Finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt 
numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din Cererea de Finantare 
corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finantare? 
 

                                                                         DA   sau   NU  
 
2. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul”? 
 

                                                                         DA   sau   NU  
 

3. Cererea de Finantare este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar? 
 

                                                                         DA   sau   NU  
 
 
4. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii si cele impuse de tipul  
masurii?                                                                 DA   sau   NU  
 
 
5. Punctul 2 din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, cuprins in Cererea de 
finantare care se refera la faptul ca solicitantul nu beneficiaza de alt ajutor financiar public 
nerambursabil este bifat? 

                                                                       DA   sau   NU  
 

6. Punctul 3 din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, cuprins in Cererea de 
finantare care se refera la faptul ca solicitantul confirma respectarea tuturor criteriilor de 



 

 

eligibilitate – generale si specifice – pe parcursul realizarii proiectului si pe o perioada de 5 
ani dupa realizarea acestuia este bifat? 
 

                                                                       DA   sau   NU  
 
7. Solicitantul a  datat, semnat si stampilat Declaratie pe propria raspundere a solicitantului? 

                                                                       DA   sau   NU  
 
8. Solicitantul a bifat punctele/subpunctele 1, 4, 5 din Declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului? (daca NU, se vor specifica la rubrica Observatii si i se vor cere informatii 
suplimentare) 
 

                                                                       DA   sau   NU  
 
9. Solicitantul a fost asistat de un consultant/ organizatie pentru completarea Cererii de 
finantare? 

                                                                       DA   sau   NU  
 
10. Cheltuielile previzionate sunt mentionate in coloanele prevazute in acest scop in bugetul 
indicativ? 

                                                                      DA   sau   NU  
 
11. Planul financiar este completat? 
 

                                                                      DA   sau   NU  
 
12. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii respective, prevazuti in Cererea de finantare 
sunt completati de catre solicitant? (daca NU, se vor specifica la rubrica Observatii si i se vor 
cere informatii suplimentare, pe care le va prezenta la vizita pe teren) 
 

                                                                      DA   sau   NU  
 
 
 
II/ Verificarea documentelor anexate 
 
Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea  H a cererii 
de finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că 
acestea nu corespund naturii proiectului sau, expertul  va  bifa căsuţele corespunzătoare 
din partea dreapta  tabelului. 

 

TITLU Concordanţă 

 DA NU Nu este cazul 
1. Studiu de fezabilitate intocmit in conformitate cu 
legislatia in vigoare,  
 si daca este cazul 
Raportul de evaluare a minim trei oferte conforme pentru 
atribuirea realizării studiului de fezabilitate, dacă valoarea 
studiului de fezabilitate este mai mare de 10 000 Euro 

   



 

 

pentru beneficiarii privati si 5 000 Euro pentru beneficiarii 
publici şi solicitantul a inclus cheltuielile privind realizarea 
studiului de fezabilitate în bugetul proiectului ; 
2. Plan de afaceri, daca este cazul, conform modelului 
atasat,  
 si daca este cazul 
Raportul de evaluare a minim trei oferte conforme pentru 
atribuirea realizării planului de afaceri,dacă valoarea 
planului de afaceri este mai mare de 10 000 Euro pentru 
beneficiarii privati si 5 000 Euro pentru beneficiarii publici 
şi solicitantul a inclus cheltuielile privind realizarea lui în 
bugetul proiectului. 

   

3. Raport de audit financiar care sa certifice viabilitatea 
investitiei, pentru proiectele de investitii cu o valoare 
eligibila egala sau mai mare de 500 000 Euro 

   

4. Ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului 
insotit de contul de profit si pierdere avizate de 
administratia financiara (din Contul de profit si pierderi: 
rezultatul net sa fie pozitiv si profitul net sa fie mai mare 
decat Rezultatul reportat) si prezentarea balantelor lunare 
pana la momentul depunerii cererii de finantare 
sau 
  
Declaratie pe propia raspundere a solicitantului ca  nu a 
desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului,  
inregistrata la Administratia Financiara, in cazul in care 
solicitantul a fost infiintat in anii anteriori depunerii 
proiectului si nu a avut activitate de la infiintare si pana la 
data depunerii proiectului. 
 
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de 
calamitati naturale (inundatii, seceta excesiva etc.) se va 
prezenta: 
- un bilant din ultimii trei  ani precedenti anului depunerii 
proiectului, in care productia nu a fost calamitata, insotit de 
contul de profit si pierdere avizate de administratia 
financiara, pentru persoane juridice 
- rezultatele financiare nete pentru activitatile desfasurate in 
cazul PFA/AF in unul din ultimii trei  ani precedenti anului 
depunerii proiectului, in care productia nu a fost calamitata. 
 
Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta un document 
(ex.: Proces verbal de constatare si evaluare a pagubelor) 
emis de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru 
situatii de urgenta)  prin care se certifica: 
- data producerii pagubelor; 
- cauzele calamitatii; 
- obiectul pierderilor datorate calamitatilor (suprafata 
agricola cultivata, animale; 
- gradul de afectare pentru suprafete agricole cultivate, 

   



 

 

animale pierite. 
5.  Documente care să ateste titlul de proprietate asupra 
terenului, contract de arendare, contract de concesionare sau 
orice alt document, care să justifice dreptul de utilizare a 
terenului unde va fi amplasată investiţia (ex.: contract de 
arendare) pentru cel putin 10 ani , valabil pe o perioada de 
minim 10 ani, cu clauza de prelungire, conform legii, pe 
perioada de monitorizare a investiei  (inclusiv un document 
oficial sau copie legalizată care să ateste existenţa punctului 
de lucru respectiv)  si  actul de proprietate asupra celorlalte 
bunuri imobiliare (cladiri),  conform legislaţiei în vigoare 
(ex.contract de vanzare-cumparare insotit de extrasul de 
carte funciara valabil in ziua  depunerii cererii de finantare).

   

6. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevad 
constructii sau modernizari. 

   

7.  
„1.Pentru proiectele care necesita certificat de urbanism: 
a) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind 
condiţiile de protecţia mediului necesare pentru obţinerea 
acordului unic pe care s-a aplicat ştampila tip A (Se supune 
CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu), pentru 
activitati cu impact nesemnificativ asupra mediului si 
clasarea cererii de notificare. 
sau, 
b) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind 
condiţiile de protecţia mediului necesare pentru obţinerea 
acordului unic pe care s-a aplicat ştampila tip B(Se supune 
CAU. Face obiectul procedurii de mediu  fara acord de 
mediu) avizata de autorităţile competente pentru protecţia 
mediului , pentru activităţile cu impact redus asupra 
mediului. Face obiectul unei proceduri simplificate. 
sau,   
c) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind 
condiţiile de protecţia mediului necesare pentru obţinerea 
acordului unic pe care s-a aplicat ştampila tip B (Se supune 
CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord de 
mediu), avizata de către autorităţile competente pentru 
protecţia mediului, care conţine in anexa acordul de mediu 
emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului, 
pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, 
astfel definite in HG nr.918/2002 cu completarile ulterioare, 
privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor 
publice sau private supuse acestei proceduri. Face obiectul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 
2. Pentru proiectele care nu necesita certificat de urbanism, 
Inspectoratele de Protectia a Mediului  vor analiza fiecare 
propunere in parte si vor decide asupra tipului actului de 
reglementare care urmează a se emite.” 

   

8. -Copie după diploma de studii care sa dovedeasca    



 

 

pregatire profesionala in domeniul pentru care solicita 
finantarea, emise de institutii acreditate  de Ministerul 
Educatiei si Cercetarii sau diplome echivalate de MEC 
sau    
-Copie după cartea de muncă care sa ateste experienta 
profesionala in domeniu de minim 3 ani 
 sau 
-o declaraţie pe propria răspundere ca  responsabilul legal 
sau responsabilul tehnic de proiect va  urma şi absolvi un 
curs de pregătire profesionala pana la finalizarea 
proiectului,  înaintea ultimei  plati a ajutorului. 
9.1. Documente de la solicitant care să dovedească 
capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (una sau 
mai multe dintre ele emise de banca si /sau alte institutii 
financiare autorizate): 
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult 
cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de 
finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii 
(autofinanţare) şi prin certificate de depozit nominative şi 
dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală de trei 
luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult 
cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de 
finanţare, în cazul existenţei unor surse de cofinanţare de 
tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document 
care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a 
acordat-o; 
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de 
stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin 
titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni 
faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile 
lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi 
Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării 
prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data 
lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă. 
e) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) 
cu o valabilitate de minim 120 zile 
si 
9.2.Document de la banca cu datele de identificare ale 
bancii (denumirea, adresa si ale solicitantului, contul in 
RON); 
9.3 Scrisoare de garantie bancara care sa acopere cel putin 
50% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca este 
cazul, pentru solicitarea platilor in avans)  

   

10 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale 
si Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor 
Publice, eliberat in conformitate cu legislatia nationala in 
vigoare  
si Declaratia pe propria raspundere prin care  se confirma ca 

   



 

 

solicitantul nu are obligatii catre banci  
sau  
Graficul de rambursare a datoriilor catre banci si document 
de la banca pentru certificarea respectarii graficului de 
rambursare si graficul de reesalonare a datoriilor catre 
bugetul consolidat (daca este cazul).   
11. Cazierul judiciar onest al persoanelor responsabile de 
proiect 

   

12.  
Pentru unitatile care prelucreaza, depoziteaza, 
transporta si valorifica produse de origine animala 
 
Avizul sanitar veterinar care sa ateste ca proiectul propus 
pentru finantare este in conformitate cu  legislatia pentru 
domeniul sanitar veterinar al UE si prin realizarea investitiei 
unitatea va fi in concordanta cu legislatia UE – pentru 
proiecte care prevad modernizarea unitatilor existente 
sau 
Avizul sanitar veterinar de principiu care sa ateste ca 
proiectul propus pentru finantare este in conformitate cu  
legislatia pentru domeniul sanitar veterinar al UE – pentru 
proiecte care prevad realizarea de unitati noi 
 
Pentru unitatile care prelucreaza, depoziteaza, 
transporta si valorifica produse alimentare 
 
Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul 
propus pentru finantare este in concordanta cu acquis-ul 
comunitar privind normele de igiena si sanatate publica si 
prin realizarea investitiei unitatea va fi in concordanta cu 
caquis-ul comunitar privind normele de igiena si sanatate 
publica - pentru proiecte care prevad modernizarea 
unitatilor existente 
sau 
Avizul sanitar prin care se certifica faptul ca proiectul 
propus pentru finantare este in concordanta cu acquis-ul 
comunitar privind normele de igiena si sanatate publica – 
pentru proiecte care prevad realizarea de unitati noi 
 
si/sau 
Autorizatie de functionare in acord cu legislatia nationala 
pentru unitatile de depozitare/procesare in functiune 

   

13. Copia actului de identitate pentru persoanele  
responsabile de proiect 

   

14. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului care specifică că solicitantul nu se afla în proces 
de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau 
faliment, conform legislatiei nationale in vigoare 
act doveditor privind inregistrarea punctului de lucru, daca 
este cazul. 

   



 

 

15. Certificatul de inregistrare  eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului conform Legii nr. 359/2004, 
inclusiv anexele si act doveditor privind inregistrarea 
punctului de lucru, daca este cazul. 

   

 16. Document eliberat de autoritatile administratiei publice 
care sa certifice amplasarea in zona rurala (Ordinul 
MAPDR/MAI nr. 143/610/2005 privind definirea si 
caracterizarea spetiului rural).  

   

17. Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza 
actului de constituire si a statutului propriu; copie dupa 
Certificatul de Inmatriculare la Registrul Comertului a 
Cooperativelor de Consum (Legea nr 1/2005) 

   

18 Raport asupra utilizării altor programe de finanţare 
nerambursabilă (rezumat) prin proiecte care să cuprindă şi 
un document eliberat de gestionarul fondurilor de care 
beneficiază, din care să rezulte titlul proiectului finanţat, 
descrierea lui, devizul şi stadiul de realizare, inclusiv cele 
realizate prin Programul SAPARD, daca este cazul. 

   

19. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului - F    
 Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)    
 
 
III/ Concluzia verificării conformităţii 
 
Expert SVCF - OJPDRP 
 
Cererea de Finantare  este:                      

 CONFORMA              
 NECONFORMA              

 
Observatii........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Sef Serviciu Verificare Cereri de Finantare - OJPDRP 
 
Cererea de Finantare  este:                      

 CONFORMA              
 NECONFORMA              

 
Observatii........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 



 

 

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

........................................................................................................................................... 
 
 
Aprobat, 
Director adjunct OJPDRP 
Nume si prenume....................................... 
Semnatura si stampila........................... .si DATA...../....  ./200.... 
 
Verificat,  
Sef Serviciu Verificare Cereri de Finantare - OJPDRP 
Nume si prenume....................................... 
Semnatura.............................................. .si DATA...../....  ./200../ 
 
Intocmit,  
Expert OJPDRP 
Nume si prenume..................................... 
Semnatura ............................................. .si DATA....../....../200.. 
 
 

Am luat la cunostinta. 

Ma oblig sa  furnizez informatiile suplimentare pana cel tarziu la vizita pe teren a 
expertilor SVCF 

 
Numele responsabilului tehnic/ legal al proiectului………………. 
Semnătura ………………                   şi DATA……./…./200



 

 

 
E2.2  REGISTRUL DE INREGISTRARE A CERERILOR DE FINANTARE  

 
 

Nr. Crt. Numar de inregistrare al cererii de 
finantare 

Data inregistrarii la 
OJPDRP/CRPDRP/ 

APRDP 
Titlul proiectului Denumire solicitant 

0 1 2 3 4 

  
  

 
 
 

 

  
 

  
 
 

 

  
 

  
 
 

 

  
 

  
 
 

 

  
 

  
 
 

 

  
 

  
 
 

 

  
 

  
 
 

 

 



 

 

 
 

 
Amplasare proiect  

 Valoare eligibila totala Data predarii catre expert pentru 
evaluare 

5 6 7 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 



 

 

 
 
 

Nume, prenume 
semnatura persoanei care a efectuat 

verificarea eligibilitatii  

Nume, prenume si 
semnatura persoanei care a verificat şi 

aprobat verificarea eligibilitatii  

Data si numarul de 
inregistrare a  solicitarii de 

informatii suplimentare  
-intocmite de APRDP/ 

CRPDRP daca este cazul- 

Data primirii informatiilor 
suplimentare de la solicitant  

- daca este cazul- 

8 9 10 11 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 



 

 

 

Data finalizarii eligibilitatii/ selectiei 
(daca este cazul) 

Data intocmirii Listei cererilor de 
finantare eligibile si neeligibile  

Data semnarii de catre 
Directorul general/ 

Director CR 
12 13 14 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificare pe eşantion la SES-APRDP 
Situatie finala  a Cererii de 

finantare la 
OJPDRP/CRPDRP 

Numărul 
Borderoului de 
transmitere a 

cererii de 
finantare 

originale de la CR 
la APDRP 

Raportul E7.2 
APDRP-SES, 
dacă este cazul 

Numărul 
Borderoului de 
transmitere a cererii 
de finantare 
originale de la  
APDRP la CR 

E/N/Restituita, daca e cazul (nr. 
PV si data) 

15 16 17 18 
    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

 
 

Data primirii  la CR a 
Borderoului de 

transmitere a cererii 
de finantare originale 

de la  APDRP  

Data transmiterii 
Cererilor de finantare 

eligibile in vederea 
contractarii Data si numarul  

Notificarii cererilor de 
finantare neeligibile/ 

neselectate 
(E6.3 )  

19 20 21 
   
   
   
   
   
   
   
 



 

 

 
 

E2.3 REGISTRU DE INREGISTRARE A DOCUMENTELOR  
 

 
 

Nr. 
Ctr. 

Nr. de 
inregistrare 
document 

Data inregistrarii Codul si tipul documentelor Destinatar 
Intocmit 

Nume si prenume 
semnatura 

Verificat si 
aprobat 

Nume si prenume 
semnatura 

       
       
       
       
       

 



 

 

 
 
E3.1 FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE  
 
Măsura  « » 

 
Titlu proiect…………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................... 
Număr de înregistrare al cererii de finantare:  
 
 F    ....                                                                                                                                          
  
    Nr. măsură                     Nr. licitaţiei     Nr. regiune             Cod judet                                   Nr. Ordine 
  
 
Amplasarea proiectului: 
 
Rural: 
    Modernizare capacitate existentă 
    Investiţie noua  
Urban: 
    Modernizare capacitate existentă 
    Investiţie noua  
 

Obiectivele de 
   investiţie 

Regiunea de 
dezvoltare 

JUDEŢ sau 
BUCUREŞTI

COMUNĂ 
sau ORAŞ 

SAT 
sau SECTOR 

     
     
     

 
1. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI 
• Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili  (Documentele anexate  10, 12, 14, 

17, 23, 25 -lista H din cererea de finanţare)  
 
Verificare CRPDRP/APDRP                          DA   sau   NU  

• Care este statutul beneficiarului? 
 
                                                                      
CRPDRP/APDRP 

- Persoane fizice din domeniul  ............................        
- Persoane juridice din domeniul         

 - Intreprinderi mici si Mijlocii (IMM)  
      - Microintreprinderi      

• Structura actionariatului din doc. XX corespunde cu cea descrisa la punctul B2 din Planul de 
afaceri? 

 
Verificare la CRPDRP/APDRP  DA   sau   NU   sau     NU ESTE CAZUL  
 
• Solicitantul s-a angajat sa respecte in totalitate angajamentetele luate in Declaratia pe proprie 

raspundere F? 



 

 

DA    NU   
 

 
 
 
 

Observaţii CRPDRP/APDRP: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 
 
 

Verificare efectuată de către CRPDRP

Criterii de eligibilitate Solicitare de 
informatii 

suplimentare  
DA NU 

 
Documente care se verifica

EG1 -      
EG2 –   

 
 

 
 

  

EG3 –      
  

EG4 –      
EG5 –      
 
 
Observaţii CRPDRP/APDRP 
……………………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
3. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SPECIFICE  
 

Verificare efectuată de 
către CRPDRP 

 
Criterii de eligibilitate specifice 

Solicitare 
de 

informatii 
suplimenta

re 

DA NU 

ES1.     
 
Observaţii CRPDRP/APDRP 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.Buget indicativ (RON) 
 

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

- RON 
  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fara TVA )  Verificare CRPDRP 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli conform Cererii de finantare 

Cheltuieli conform SF/MJ Diferenţe fata de Cererea de 
finantare 

  E N E N E N 

1 2 3 2 3 2 3 
 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, 
din care:                      
1.1Cheltuieli pentru obtinerea  terenului         
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului si protectia mediului (E)       
1.3 Cheltuieli pentru amenajari pentru  protectia mediului (E)       
 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiliitatilor necesare 
obiectivului - total        
2.1 Retele exterioare de record apa,  canalizari, gaze, energie termica,  
energie electrica,  comunicatii, cai de acces la reteaua principala de 
drumuri si cai ferate (E)       
 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, 
din care:        
3.1 Studii de teren       

3.2 Obtinere de avize, acorduri si autorizatii (E)     
  

3.3 Proiectare si engineering     
  

3.4 Organizarea procedurilor de licitatie (N)       
3.5 Consultanta       
3.6 Asistenta tehnica       
 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:        
4.1 Constructii si instalatii (E)       
4.2 Montaj utilaj tehnologic  (E)       
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj (procurare) (E)       



 

 

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport noi 
solicitate prin proiect, alte achizitii specifice  (E)     

  
4.5 Dotari  (E)       
 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:        
5.1 Organizare de santier  (E)       
     5.1.1 lucrari de constructii  (E)       
     5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului (E)       
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare (N)       
     5.2.1 comisioane, taxe si cote legale (N)       
     5.2.2 costuri de finantare (N)       
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (E)       
 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:        
6.1 Pregatirea personalului de exploatare (N)       
6.2 Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie (E)       

 TOTAL  GENERAL         
        

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 10%)        
        

 Valoare TVA         
        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     
 
Toate costurile vor fi exprimate în RON, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit în RON) 
1 Euro = ………..RON (Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe 
Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii Studiului de fezabilitate)  
 



 

 

 
1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ sunt corecte şi sunt în conformitate cu 
bugetul general precizat în Studiul de fezabilitate? 

 
Verificare la CRPDRP/APDRP            DA   sau    NU   DA cu modificare*  
 
* Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de  solicitant 
în cererea de finanţare 
 
2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro si moneda nationala 
pentru Romania este cea publicata 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): 
 
 
Verificare la CRPDRP/APDRP                                            DA   sau                 NU  
 
3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură? 
 
Verificare la CRPDRP/APDRP    DA   sau                 NU  
 
 
4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si  consultantilor, taxelor legale, a 
studiilor de fezabilitate,  achizitionarea de licente si patente, pentru pregatirea si/sau 
implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 12% din costul total eligibil al 
proiectului? 
 
Verificare la CRPDRP/APDRP    DA   sau                 NU  
 
 
5. Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se incadreaza in procentul 
prevazut pentru investitii noi, modernizari, reabilitati la constructii si instalatii existente?  
 
Verificare la CRPDRP/APDRP    DA   sau                 NU  
 
 
 
6. Valoarea aferenta achizitionarii de terenuri, pentru silvicultura se incadreaza in procentul de 
10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile?  

 
 

Verificare la CRPDRP   DA   sau   NU  sau     NU ESTE CAZUL  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. Fisa de verificare a preturilor de achizitii 
 
 
 
1. Preţurile utilizate în fundamentarea devizelor pe obiect au fost verificate cu preţurile din 
Baza de Date ? 

 
Verificare CRPDRP/APDRP                DA   sau   NU  
 

2. Dacă NU, enumetaţi pe cele care nu au fost în  BD şi menţionaţi documentele cu care s-a 
realizat verificarea preţurilor utilizate in fundamentarea Devizelor pe obiect ; atasati 
Declaratie proiectantului privind sursa de preturi sau numarul paginii unde se regaseste 
Declaratia acestuia in Studiul de fezabilitate.  
 
CRPDRP/ APDRP 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
3. Preţurile sunt rezonabile? 
Preţ din deviz   Preţ din BD   Preţ din alte surse / oferte 
 
………………..  ………………  …………………….. 
 

Verificare CRPDRP/APDRP                DA   sau   NU  
 

 
 
Observaţii CRPDRP /APDRP: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........
........................................................................................................................................................... 
 
4. A fost de accord solicitantul cu valoarea eligibilă stabilită de evaluator şi a retransmis 
documentele originale în termen de 5 zile lucratoare de la data confirmării de primire, împreună 
cu formularul E3.4 completat la partea II-a: 
 

Verificare CRPDRP                DA   sau   NU  
 
 
Observaţii CRPDRP /APDRP: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........
........................................................................................................................................................... 
 
 
 



 

 

6. Planul Financiar 
Plan Financiar Masura 123 a 

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect 
0 1 2 3 

1. Ajutor public nerambursabil     
2. Cofinantare privata, din care:     
    2.1  - autofinantare     
    2.2  - imprumuturi     
3. TOTAL PROIECT     

 
                    Formule de calcul:                                               Restricţii 
                    Col.3 = col.1 +col.2                                              R.1, col.1= X% x R.3, col.1 
                       R.3 = R.1   +R.2                                                
                       R.2 = R.2.1+R.2.2                                                
     
• Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?  

 
o de X % pentru microintreprinderi, intreprinderile mici si mijlocii 
o de X % pentru ceilalti solicitanti 
 
Verificare la CRPDRP/ APDRP  DA   sau   NU   

 
• Cofinantarea privata acopera:  

o de X % pentru microintreprinderi, intreprinderile mici si mijlocii 
o de X % pentru ceilalti solicitanti 
 
Verificare la CRPDR/ APDRP P  DA   sau   NU   
 
 

• În cazul în care solicitantul se află la a doua cerere de finanţare: prima cerere de finanţare a 
fost aprobată şi proiectul finalizat? 
 
    
 
     Verificare la CRPDRP/ APDRP                             DA   sau    NU  sau Nu este cazul 

 
 

• In cazul in care solicitantul beneficiaza pentru un proiect si de un alt program de finantare 
nerambursabila, cel putin o cheltuiala aferenta unui bun/serviciu/lucrare din proiectul 
respectiv este identica cu o cheltuiala din proiectul depus la Agenţie? 

 
 

     Verificare la CRPDRP/ APDRP                                DA   sau    NU  sau Nu este cazul 
 

 
Observaţiile CRPDRP / APDRP:  
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..........
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 



 

 

6. VERIFICAREA VIABILITATII ECONOMICO-FINANCIARE A PROIECTULUI 
PRIN  STUDIU DE FEZABILITATE 
 
Verificarea viabilitatii consta in incadrarea indicatorilor in limitele impuse de procedura 
Agenţiei. 
 Expertul completeaza Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului.  
Toti indicatorii financiari (calculati in Studiu de fezabilitate) trebuie sa se incadreze in nivelurile 
admisibile. 
 
Matrice  

 
Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului 

  

Anul 
Total an 

1 
Total an 

2 
Total an 

3 
Total 
an 4 

Total an 
5 

Nr.crt. Specificatie 

Sursa 
datelor 

UM  Valoare  
Diferente Validare 

criterii 

Valoare investitie (VI) - preluata 
din Bugetul Indicativ Anexa G, 

valoare totala a proiectului fara TVA 
CRPDRP  RON   

1 

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

indicatori  
Anexa la 
MJ/SF/PA RON   

    

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

CRPDRP 

  RON  

          

2 

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

Anexa la 
MJ/SF/PA 

  RON  
          

    

Cheltuieli de exploatare (Ce) - se 
inscriu valorile din proiectia contului 
de profit si pierdere, randul 14, 
aferente perioadei respective 

CRPDRP 

  RON  

          

3 

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

Anexa la 
MJ/SF/PA 

  RON  
          

    

Rata rezultatului din exploatare 
(rRe) - se calculeaza automat 

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

CRPDRP 

 %  

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

4 

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

Anexa la 
MJ/SF/PA 

 %  

          

#DIV/0! #DIV/0! 

Profitul net (Pn) - se inscriu 
valorile din proiectia contului de 

profit si pierdere, randul 21, 
aferente perioadei respective - 

trebuie sa fie pozitiv in fiecare an 

CRPDRP 

RON  

          

5 

Profitul net (Pn) - calculat de 
solicitant, conform tabelului de 

indicatori  
Anexa la 
MJ/SF/PA 

 RON  
          

  
Nu 

respecta 
criteriu! 

Durata de recuperare a investitiei 
(Dr) -  se calculeaza automat ca 
raport intre VI si profitul mediu pe 
anii de prognoza - maxim 10 ani 

CRPDRP 

 ANI  

#DIV/0! 

6 

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

conform tabelului de indicatori  
Anexa la 
MJ/SF/PA 

 ANI  

  

#DIV/0! #DIV/0! 

Rata rentabilitatii capitalului 
investit (rRc) - se calculeaza 

automat ca raport intre (Pn) si (VI) -  
trebuie sa fie minim 5% in fiecare 

an 

CRPDRP 

 %  

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

7 
Rata rentabilitatii capitalului 
investit (rRc) - calculata de 

solicitant, conform tabelului de 
indicatori  

Anexa la 
MJ/SF/PA 

 %  

          

#DIV/0! #DIV/0! 



 

 

Cheltuieli financiare (Cf) - se 
inscriu valorile din proiectia contului 

de profit si pierdere, randul 15, 
aferente perioadei respective 

CRPDRP 

  RON  

          

8 

Cheltuieli financiare (Cf) - 
calculata de solicitant, conform 

tabelului de indicatori  
Anexa la 
MJ/SF/PA 

  RON  
          

    

Gradul de acoperire a 
cheltuielilor financiare (Ga) - se 
calculeaza automat ca raport intre 
rezultatul din exploatare (Ve-Ce) si 

Cf - trebuie sa fie supraunitar 

CRPDRP 

 Numeric  

          

9 

Gradul de acoperire a 
cheltuielilor financiare (Ga) - 
calculata de solicitant, conform 

tabelului de indicatori  

Anexa la 
MJ/SF/PA 

 Numeric  

          

  
Nu 

respecta 
criteriu! 

(FBPIT) Flux brut de plati inainte 
de plati pentru impozite si taxe - 
linia J din fluxul de numerar pentru 

anii 1-5, se introduce pentru 
perioada aferenta 

CRPDRP 

 Numeric  

          

(PIT) Plati pentru impozite si taxe 
– linia K din fluxul de numerar 

pentru anii 1-5, se introduce pentru 
perioada aferenta 

CRPDRP 

 Numeric  

          

(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 

CRPDRP 

 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 

CRPDRP 

 Numeric  

          

Rata acoperirii prin fluxul de 
numerar (RAFN) - se calculeaza 
automat ca raport intre diferenta 
(FBPIT-PIT) si suma 
(PDCTML+RCTML) -  trebuie sa fie 
=> cu 1.2 

CRPDRP 

 Numeric  

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

 10 

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

Anexa la 
MJ/SF/PA 

 Numeric  

          

#DIV/0! #DIV/0! 

(D<1) Datorii ce trebuie platite 
intr-o perioada de pana la un an - 
linia III din bilant - se introduce 
pentru perioada aferenta 

CRPDRP 

 Numeric  

          

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

CRPDRP 

 Numeric  

          

(P) Total pasiv  - din bilant si se 
introduce pentru perioada aferenta CRPDRP 

 Numeric  
          

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

CRPDRP 

 %  

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

11 

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

Anexa la 
MJ/SF/PA 

 %  
          

#DIV/0! #DIV/0! 

12 Rata de actualizare     8%     

Flux de lichiditati net al perioadei CRPDRP  RON               

Valoare actualizata neta (VAN) - 
trebuie sa fie pozitiva CRPDRP  RON   

13 

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

Anexa la 
MJ/SF/PA  RON   

    

Disponibil de numerar curent - se 
preiau valorile din linia S din Anexa 
B7, aferente perioadei respective - 
trebuie sa fie pozitiv 

CRPDRP  RON           

14 

Disponibil de numerar curent Anexa la 
MJ/SF/PA RON           

    

                   

 



 

 

 
 
Proiectul respecta conditiile de viabilitate economico-financiare ? 
 
Verificare la CRPDRP/ APDRP                          DA   sau   NU  
 
Observaţiile CRPDRP/ APDRP :  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
8. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
Proiectul este eligibil (toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost bifate cu DA): 

 
Verificare la CRPDRP/ APDRP                DA   sau   NU  
 

 
CRPDRP 
 
Aprobat de .........................................Director adjunct CRPDRP 
Semnatura si stampila.....................   şi DATA   …./…../200 
 
Verificat de …………………. .........Şef  SECA 
Semnătura .................……………    şi DATA   …./…../200. 
 
Intocmit de ……………………        Expert al CRPDRP din……. 
Semnătura ……………………….....şi DATA   …./…../200. 

 
 
 
 
 
Observaţiile CRPDRP: 

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

 

APDRP-SES 
 
 
Aprobat de .........................................Sef Serviciu Evaluare Selectare 



 

 

Semnatura si stampila.....................   şi DATA   …./…../200 
 
 
Verificat de …………………. .........Şef Birou Evaluare Selectare 
Semnătura .................……………    şi DATA   …./…../200 
 
Intocmit de ……………………        Expert SES 
Semnătura ……………………….....şi DATA   …./…../200 

 
 
 
Observaţiile APDRP-SES: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
E3.2 BORDEROU DE TRANSMITERE  

A DOCUMENTELOR DE LA OJPDRP/ CRPDRP  LA CRPDRP/APDRP  
 

OJPDRP/CRPDRP ………………............ 

Nr. de înregistrare :............... 

     Data: …./…../200............. 

Măsura  
Cererea de proiecte: -n/a-D 
 
 
 
Către  CRPDRP /APDRP, SECA/Serviciul Evaluare Selectare  
 
În atenţia Sef Serviciu   ……………………… 

 

Obiect: Borderou de transmitere a documentelor de la OJPDRP/CRPDRP la 
CRPDRP/APDRP 

 

 
 

Vă trimitem alăturat ……………….. ………………….. (documentele) , conform borderoului 
anexat. 
 
 
 
 
 

       Director adjunct OJPDRP/ CRPDRP 
 

                                  Nume Prenume ………………… 
                   Semnatura………………………………….. 

                                                                   Stampila 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR  DE LA OJPDRP- 
SVCF/CRPDRP-SECA  LA CRPDRP-SECA /APDRP-SES 

 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare 
al documentului (cererii 

de finanţare, dosar 
administrativ etc) 

Denumirea documentului  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 
 
Verificat  Sef  SVCF-OJPDRP/ SECA-CRPDRP 
 Nume si prenume …………………………. 
Semnătura ……………………  DATA   …./…../200.. 
 
Întocmit de expert OJPDRP/CRPDRP  
Nume si prenume …………………………. 
Semnătura  …………………… DATA   …./…../200…....  
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E3.3 BORDEROU DE TRANSMITERE  
A DOCUMENTELOR DE LA APDRP/ CRPDRP LA CRPDRP/ OJPDRP    

 

APRDP/CRPDRP ………………............ 

Nr. de înregistrare :............... 

     Data: …./…../200............. 

Măsura  
Cererea de proiecte: -n/a-D 
 
 
 
Către  CRPDRP/ OJPDRP , SECA/SVCF  
 
În atenţia Sef Serviciu   ……………………… 

 

Obiect: Borderou de transmitere a documentelor de la APDRP/ CRPDRP la CRPDRP/ 
OJPDRP    

 
 

Vă trimitem alăturat ……………….. ………………….. (documentele) , conform borderoului 
anexat. 
 
 
 
 
 

       Director General APRDP/ Director adjunct CRPDRP 
 

                                  Nume Prenume ………………… 
                   Semnatura………………………………….. 

                                                                   Stampila 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

BORDEROU DE TRASNMITERE A DOCUMENTELOR  DE LA APRDP 
SES/CRPDRP-SECA  LA CRPDRP-SECA/OJPDRP-SVCF   

 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare 
al documentului (cererii 

de finanţare, dosar 
administrativ etc) 

Denumirea documentului  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 
 
Verificat  Sef  SES-APDRP/ SECA-CRPDRP 
 Nume si prenume …………………………. 
Semnătura ……………………  DATA   …./…../200.. 
 
Întocmit de expert  APDRP/CRPDRP  
Nume si prenume …………………………. 
Semnătura  …………………… DATA   …./…../200…....  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E3.4 FISA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE 
 
 
APDRP/CRPDRP  ………………….… 
Nr. de inregistrare a CF…………………… 
 
Măsura  
Cererea de proiecte: n/a-D 
 
In atentia domnului (responsabilul legal de proiect), 
 
 

 Vă aducem la cunoştinţa , referitor la cererea de finanţare depusa de (solicitant) 
……. …….pentru a fi finanţata în cadrul Programului FEADR si înregistrata la 
CRPDRP......................   cu numărul de înregistrare..........................., faptul ca în urma verificării 
efectuate de experţii APDRP/ CRPDRP  a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi 
le prezentam în PARTEA I / PARTEA II, pct.3 din acest formular 

Va rugam  sa completaţi partea a- II-a a formularului şi sa-l returnaţi CRPDRP /APDRP 
în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii de catre solicitant a Fisei E3.4. 
 

Menţionăm că cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarata neeligibila în cazul în 
care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu satisfac 
cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate.  
 

Toate documentele solicitate vor fi transmise in trei exemplare. 
 
 

Cu stimă, 
Director General APDRP/Director adjunct CRPDRP 
 (de completat numele şi prenumele) 
Semnătura si ştampila 
Data 

 
 

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



 

 

PARTEA I 

A se completa de expertul APDRP/CRPDRP: 

 
1. Date de identificare a solicitantului 

• Denumirea organizaţiei/Nume solicitant :.................................................................. 
• Cod Unic de Inregistrare/CNP:......................................................................................... 
• Numele şi prenumele responsabilului legal de proiect 
........................................................................................................... 

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

Nr. 
crt. 

Referinţa 
(document /pct . 

din doc.) 
Subiecte de clarificat 

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

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

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

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

 
Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa ataşaţi următoarele documente  
 
1................................................................................................................... în original / copie legalizate 
2................................................................................................................... în original / copie legalizate 
3................................................................................................................... în original / copie legalizate 
4................................................................................................................... în original / copie legalizate 
 
Avizat Director General Adjunct 
Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 
 
Aprobat Director DSC/ Director CRPDR 
Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 
Verificat  si aprobat Sef SES/SECA :  
 Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 
Întocmit Expert SES/SECA   
Nume/Prenume………Semnătura……….. DATA……….. 
 



 

 

 
 

PARTEA II 

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

 
1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitarile mentionate in Partile I si II: 
 
 
Nr. 
crt. 

Referinţa 
(document /pct. .din doc.) Precizări 

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

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

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

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

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

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

 
1................................................................................................................... în original / copie legalizate 
2................................................................................................................... în original / copie legalizate 
3................................................................................................................... în original / copie legalizate 
4................................................................................................................... în original / copie legalizate 
 

 
 

 
 
 
 

 
Reprezentant legal 

 
(Nume şi prenume) 

(Semnătura si stampila) 
Data 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

PARTEA III 

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

 
Concluzia expertului APDRP/ CRPDRP: 

 
Nr. 
crt. 

Referinta 
(document /pct. din 

document) 

Concluzii 

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

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

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

            
 
 
 

 
Verificat de …………………. .........Sef SES/Şef SECA 
Semnătura .................……………    şi DATA   …./…../200. 
 
Intocmit de ……………………        Expert al APDRP/ CRPDRP din……. 
Semnătura ……………………….....şi DATA   …./…../200. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

E3.5 DOSAR ADMINISTRATIV 
 

AL CERERII DE FINANŢARE 
 
 
 
Măsura  
Cererea de proiecte: -n/a-D 
 
 
OJPDRP ………………… 
 
 
MĂSURA …………………………………………………………………… 
 
 
CEREREA DE PROIECTE…………………………………………………………………… 
 
 
NUMAR DE ÎNREGISTRARE. …………………………………………………………………… 
 
 
SOLICITANT…………………………………………………………………… 
 
 
DENUMIRE PROIECT…………………………………………………………………… 
 
TRANSMIS CU BORDEROUL NR………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPIS DOCUMENTE 
Nr. crt. Data 

înregistrării 
Denumirea 

documentului 
Nr. de 

înregistrare şi 
data 

documentului 

Tip document 
(original/copie) 

Nr. total 
exemplare 

Destinaţia 
exemplarelor 

Întocmit de 
(nume/prenume/ 

instituţia) 

Nume/prenume 
persoană care 
înregistrează 

Semnătură 
persoană care 
înregistrează 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Verificat-aprobat de Sef Serviciu Evaluare, Contractare, Achizitii  
Nume si prenume                                 
Semnatura  
 
Verificat-aprobat Sef Serviciu Contractare 
Nume si Prenume 
Semnatura



 

 

E3.6   Propunerea vizitei pe teren  -   OJPDRP/Solicitant 
 

OJPDRP : 
Nr. înreg. _______________ 
 
 
OJPDRP ……………………………………. 
Titlu proiect ……………………………………….......................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Nr. de inregistrare a Cererii de Finantare…………. 
Amplasarea proiectului……………………………. 
 
Va rugam sa ne comunicati daca in data de (ziua, luna, anul)…………..orele……….puteti fi 
intalnit la amplasamentul obiectivului de investitii pentru care solicitati co- finantare prin 
Programul FEADR. 
Va rugam sa ne prezentati la vizita pe teren urmatoarele documente (daca e cazul): 
- ............................................. 
- ............................................. 
 
 
Director adjunct  OJPDRP 
Nume, prenume______  
Semnatura__________ 
Data_______________ 
 
 
 
 

Confirmarea vizitei pe teren  - Solicitant/OJPDRP 
 

 
Subsemnatul ………………….(reprezentantul legal al solicitantului), confirm ca se poate 
efectua vizita pe teren in data de (ziua, luna, anul)…………orele ………… 
 
Persoana intalnita la locul amplasamentului investitiei, este dl/dna (nume prenume reprezentant 
legal/reprezentant tehnic proiect/persoana notificata la OJPDRP)…………………. 
 
La vizita pe teren voi prezenta urmatoarele documente (daca este cazul): 
- ...................................... 
- ............................................. 
 
Solicitant/reprezentant legal 
Nume, prenume__________ 
Semnatura______________ 
Data___________________ 
Stampila________________ 
  
 
 
 



 

 

E3.7  CALENDAR PENTRU VERIFICAREA CERERII DE FINANTARE/NOTEI EXPLICATIVE A CONTRACTULUI 
(se completeaza  pentru toate cererile de finanţare conforme primite de la solicitant si a notelor explicative pentru modificarea contractelor de 

finantare primite de la CRPDRP) 
 
 
OJPDRP __________ 

 
Calendar pentru Verificarea pe teren Nr. 

crt 
Nr. cerere de 

finantare/ 
contract de 
finantare 

Titlu 
proiect/ 

denumire 
solicitant 

(descriere - 
proiect) 

Valoare 
totala 

eligibila 
contract de 
finantare 
(lei/euro)-

pentru 
modificarea 
contractului 
prin act ad. 

 

Numele 
expertului care 

a verificat 
conformitatea

 

Numele 
expertilor 

care au 
efectuat 
vizita pe 

teren 

Perioada 
verificarii 

documentare 
in birou 

 

Data 
trimiterii 

instiintarii 
pentru vizita 

pe teren 

Data 
confirmarii 
Vizitei pe 
teren de 

catre 
solicitant 

Data 
efectuării 
vizitei pe 

teren 

Data 
compleării 

Fişei de 
verificare 

si a 
Raportului 

SVCF 

Semnătura 
Experti 

verificatori 
OJPDRP 

Semnatura 
Sef  
OJPDRP-
SVCF 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             



 

 

 
M1.1-E3.8 FISA DE  VERIFICARE  PE  TEREN 

 
Data:        Localizare: 
Persoana întâlnită (nume şi funcţie): 
Semnatura 

Sectiunea A1: Conditiii administrativ-procedurale 
 

Rezultatul verificarii 

documentare la locul investitiei Nr. 
Crt Obiectul analizei / verificarii Expert 

Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

Expert 1       
1 

Beneficiarul s-a prezentat la 
data, locul si ora programata 
pentru inceperea verificarii? Expert 2       

Expert 1       
2 

Persoanele întâlnite în cursul 
verificării şi implicate în proiect 
corespund cu cele precizate în 
cererea de finanţare? 

Expert 2       

Expert 1       

3 

Beneficiarul a participat 
nemijlocit prin reprezentantul 
legal/tehnic la toate etapele de 
verificare pe teren a Cererii de 
Finantare? 

Expert 2      

 

Expert 1       

4 

Pentru efectuarea verificarilor, 
beneficiarul a asigurat accesul 
neingradit  la obiectivul de 
investitie? 

Expert 2      
 

Expert 1       

5 

Localizarea/ amplasarea 
proiectului este conforma cu cea 
specificata de beneficiar in 
Cererea de Finantare si in 
documentele anexate Cererii de 
Finantare?1 

Expert 2      

 

Expert 1      
 

6 

Conditiile existente pe teren 
permit realizarea investitiilor 
prevazute in Studiul de 
fezabilitate: utilaje, dotari (dupa 
caz)?1 

Expert 2      
 

Expert 1       

7 

Infrastructura existentă folosită 
pentru realizarea proiectului 
corespunde cu descrierea dată în 
cererea de finanţare?1 

Expert 2      
 

Expert 1       

8 

Descrierile tehnice despre 
obiectul de investitii pentru 
modernizări, extinderi si 
retehnologizari oferite în cadrul 
studiului de fezabilitate 
corespund realităţii ?1 

Expert 2      

 

Au fost realizate fotografii Expert 1       



 

 

Expert 2       relevante pentru proiect pentru 
prezentarea situatiei existente, la 
data vizitei pe teren? 

Expert 2      
 

Expert 1       

11 

Categoriile de investitii eligibile 
sunt în conformitate cu cele 
specificate în măsură? 
 

Expert 2      
 

Expert 1       

12 

Categoriile de investitii  
neeligibile sunt în conformitate 
cu cele specificate în măsură?1 
 

Expert 2      
 

Expert 1       

   13 

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

Expert 2      
 

Expert 1       
Expert 2       
Expert 2       

14 

Pentru IMM-uri se respectă 
gradul de intervenţie publică  
din Planul financiar? 

Expert 2      

 

Expert 1       

17 

 
Expert 2      

 

Expert 1      
 

  18 

 

Expert 2      
 

 
51 - Pentru investitiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, 
conform documentelor anexate Cererii de Finantare si localizarea acestora (ex: borne 
kilometrice, vecinatati etc), care vor fi specificate la rubrica Observatii OJPDRP; 

- Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmeaza sa fie 
modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii 
de Finantare.      

 
61 - Daca investitia se refera la inlocuirea unor masini, utilaje etc., se verifica existenta 
acestora si daca starea acestora corespunde cu cele descrise in  studiul de fezabilitate. 
- daca proiectul se refera la achizitionarea unor noi dotari se verifica daca acestea au legatura 
cu proiectul propus spre finantare si sunt necesare proiectului, ca rezultat al identificarii lor in 
baza studiului de fezabilitate.  
 
Aceste observatii se inscriu la  rubrica Observatii OJPDRP 

 
71 – atat pentru modernizare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren daca proiectul are 
acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.) si starea 



 

 

acesteia, conform celor specificate in studiul de fezabilitate.  Aceste date se inscriu la  rubrica 
Observatii OJPDRP. 

 
81 - daca investitia se refera la modernizarea/ extinderea unei cladiri se verifica existenta 
cladirii si daca starea fizica a cladirii corespunde cu cea descrisa in studiul de fezabilitate. 
Aceste date se inscriu la rubrica Observatii OJPDRP; 

- daca investitia se refera la modernizarea unui flux tehnologic, se verifica daca acesta 
corespunde cu cel din studiul de fezabilitate; 

Daca investitia se refera la o modernizare: 
- daca unitatea este in functiune, se verifica daca are autorizatie de functionare si daca 

aceasta este in termen de valabilitate;  
- se solicita informatii de la beneficiar privind numarul de salariati existent, cantitatea 

maxima prelucrata in anul anterior / semestrul anterior depunerii Cererii de finantare si daca 
aceste informatii corespund datelor din studiul de fezabilitate/ planul de afaceri.  

 
Aceste date se inscriu la  rubrica Observatii OJPDRP. 

  
111 – se verifica daca categoriile de investitii preconizate sa fie realizate prin proiect si care 
sunt cuprinse in Bugetul indicativ sunt cuprinse in Lista cheltuielilor eligibile specifice 
masurii/ Fisa tehnica a masurii. In cazul in care o parte din cheltuielile eligibile din Bugetul 
indicativ sunt neeligibile se specifica acest lucru la  rubrica Observatii OJPDRP.   
 
121 – se verifica in Bugetul indicativ daca exista cheltuieli neeligibile (din Lista cheltuielilor 
neeligibile specificate in Fisa tehnica a masurii respective) care au fost incadrate la cheltuieli 
eligibile. Daca exista astfel de situatii, se specifica acest lucru la rubrica Observatii 
OJPDRP.     

 
 
Sectiunea A2:Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la 

solicitant: 
 

Rezultatul verificarii 
la locul investitiei Nr. 

Crt 
Documentul verificat (copia cu 
originalul existent la solicitant) Expert 

Da Nu Nu este 
cazul 

Expert 1    
1 

Documentul 4. 

Expert 2    
Expert 1    

2 
Documentul 5. 

Expert 2    
Expert 1    3 Documentul 6. 
Expert 2    
Expert 1    

4 

Documentul 7. 

Expert 2    

5

Documentul 8. Expert 1    



 

 

Expert 2    
Expert 1    

6 

Documentul 9 
Expert 2   

 

Expert 1    
7 

Documentul 11 
Expert 2   

 

Expert 1    
8 

Documentul 14 
Expert 2   

 

Expert 1    
9 

Documentul 17 
Expert 2   

 

Expert 1    
10 

Documentul 19 
Expert 2   

 

Expert 1    
11 

Documentul 20 
Expert 2   

 

Expert 1    
12 

Documentul 21 
Expert 2    
Expert 1    

13 

Documentul 22 
Expert 2   

 

Expert 1    
14 

Documentul 24 
Expert 2   

 

Expert 1    
15 

Documentul 26 
Expert 2   

 

Expert 1    
16 

Documentul 27 
Expert 2   

 

 
Pentru documentele care nu au putut fi verificate, se va specifica la rubrica Observatii OJPDRP cauza 
neverificarii (de exemplu: documentul este depus la organismul …. pentru avizare etc). 
 
 
 
Concluzii  
 

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare? 
 
                                                                                                         DA    NU  

 



 

 

 
Observaţiile OJPDRP*: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................ 

 
 
 

 
 

 
Aprobat de ...................................................................... Şef  SVCF - OJPDRP… 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
 
Semnătura……………………….....................……….    şi DATA……/……/200 
 
 
Verificat de ……………………...........................………. Expert 1  al OJPDRP … 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
 
Semnătura ……………………........................                 şi DATA……/……/200 
 
 
Intocmit de……………………...........................………. Expert  2  al OJPDRP … 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
 
Semnătura ……………………........................                 şi DATA……/……/200 
 
 

* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile  OJPDRP” toate aspectele neclare intampinate la 
studierea documentatiei in birou si efectuarea verificarii pe teren si orice alte constatari ale 
expertilor care pot afecta implementarea proiectului.  
 



 

 

E3.9 FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 
 
 
 
 
Măsura :  
 
Titlu proiect:  
.......................................................................................................................................................
......................…………………………………………………………………………………… 
 
Număr de înregistrare al cererii de finantare:  
 
 F    1.1.1 1.1                                                                                                                   
                                                                                                                    
    Nr. măsură                          Nr. licitaţiei        Nr.                      Cod                                   Nr. Ordine 
                                                  de proiecte        Regiune              Judeţ 
 
 
II.  VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 
Stabilit de 
CRPDRP/ 
APDRP 

Vezi § din 
cererea de 
finanţare: 

S1  .......................  (X dacă DA şi 0 dacă NU) 
 

  

S2 ......................... (X dacă DA şi 0 dacă NU)    
S3 .............  (X dacă DA şi 0 dacă NU)   
S4 .............  (X dacă DA şi 0 dacă NU)   
S5    
S6 .............  (X dacă DA şi 0 dacă NU)   
S7 .............  (X dacă DA şi 0 dacă NU)   

 TOTAL   
Nota: 
 
 
 

Scorul total al criteriilor de selecţie  (100) stabilit de CRPDRP/APRDP:  ______ puncte 
 

 
 
Observaţiile CRPDRP/ APDRP:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



 

 

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

 
 
 
APDRP- AS-SES  
 
 
 

Aprobat de .......................................................Sef Serviciu Evaluare Selectare 
Semnatura si stampila  ....................................şi DATA   …./…../200. 
 
Verificat de …………………. .........Şef Birou Evaluare Selectare 
Semnătura .................……………    şi DATA   …./…../200 
 
Intocmit de ……………………        Expert SES 
Semnătura ……………………….....şi DATA   …./…../200 

 
 
 

 
CRPDRP 
 
Aprobat de .......................................................Director adjunct CRPDRP 
Semnatura si stampila  ....................................şi DATA   …./…../200. 
 
 
Verificat de …………………………….      Şef SECA 
Semnătură …………………………………   şi DATA   …./…../200. 
 
Intocmit de ………………………………       Expert  SECA  
Semnătura ……………………………………şi DATA   …./…../200. 
 



 

 

Nr. de inregistrare.............. 
 

E4.1 RAPORT 
AL SERVICIULUI DE VERIFICARE A CERERILOR DE FINANTARE  DIN CADRUL 

OJPDRP ASUPRA VERIFICĂRII PE TEREN 
 

Măsura  
Cererea de proiecte: n/a-D 
 
 
Referitor la verificarea pe teren a cererii de finanţare cu numărul de înregistrare nr. 
……………………a solicitantului .................................................................., vă informăm 
următoarele: 
 
Verificările s-au axat pe următoarele elemente: 
 

 Analizarea  si verificarea corelatiei datelor inscrise in  cererea de finanţare,  inclusiv in 
documentele anexate si in documentele suplimentare …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(ATENTIE: argumentaţi la fiecare document necesitatea verificării sau consultării lui, precum 
şi concluzia desprinsă în urma verificării documentelor suplimentare respective); 
 

  - verificarea pe teren a realităţii informaţiilor din cererea de finanţare si documentele 
justificative prin comparatie, copie- original, la locul/locurile de implementare ale proiectului  in 
vederea asigurarii expertului verificator ca au fost respectate criteriile de eligibilitate. 
 
Rezultatele verificărilor pe teren s-au menţionat în: 

 Fisa de verificare in teren –- E3.8  anexată la prezentul raport; 
 Pista de audit pentru cererea de finantare -E0.1; 
 Fotografiile facute in urma vizitei pe teren a situatiei existente in ceea ce priveste 

amplasamentul proiectului (investitii noi sau modernizare) si activele si mijloacelor fixe 
prezentate in Studiul de fezabilitate. 
 
 
 
Am efectuat verificările în conformitate cu ultimul Manual de proceduri pentru 
implementarea tehnică a Măsurii - Procedura de Evaluare a cererii de finanţare (E). 
 
Procedura  urmată a permis verificarea pe teren a cererii de finanţare pentru a obţine suficiente 
asigurări în legătură cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi, dacă este cazul, întrunirea 
criteriilor de selecţie care au facut obiectul verificarii pe teren.  
 
 
CONCLUZIE 
In conformitate cu responsabilitatile ce ne revin prin Fisa de verificare pe teren E3.8 
consideram ca informatiile obtinute  pot permite o verificare corecta si fundamentata a 
criteriilor de eligibilitate şi întrunirea criteriilor de selecţie (dacă este cazul) care au facut 
obiectul verificarii pe teren şi apreciem că: 
 



 

 

 cererea de finanţare este conformă şi îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarată eligibilă 
 

 cererea de finanţare este conformă dar nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarată 
eligibilă datorita următoarelor motive:1   
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Aprobat.........................................                      Şef Serviciu SVCF- OJPDRP 
 
Nume si prenume................................................................................................ 
Semnătura………………………………..           şi DATA……/ …… / 200 
 
 
Verificat ………………………………………… Expert 2 OJPDRP                                        
Nume si prenume................................................................................................. 
Semnatura……………………………………… si DATA…./ ……../ 200 
 
Intocmit………………………………………… Expert 1 OJPDRP 
Nume si prenume................................................................................................. 
Semnatura……………………………………… si DATA…./ ……../ 2

                                                 
1 Aspectele sunt menţionate la rubrica Observaţii OJPDRP din Fisa de verificare pe teren E3.8 şi se verifică/ 
clarifică la nivelul CRPDRP 



 

 

E6.1- LISTA CERERILOR DE FINANTARE ELIGIBILE SI NEELIGIBILE*, PE MASURI; 
CERERILE DE FINANTARE SUNT ORDONATE DESCRESCATOR DUPA  VALORI ELIGIBILE TOTALE 

 
 
Măsura  
Cererea de proiecte : -n/a-D 

 
Anul alocatiei financiare: 

 CONTRIBUTIE COMUNITARA 
  

CONTRIBUTIE NATIONALA 
 

TOTAL 
 

MASURA    
    

 
Valoare totala eligibila 

Din care: Localizare proiect 
Din care: Nr 

crt 

Numarul 
cererii de 
finantare 

Titlul proiectului Nume solicitant

Judet Localitate
Total Program FEADR Contributie 

comunitara 
Contributie 
nationala 

Contributie  
privata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    
    
    
    

Total masura      0 0  0 
 

Nume si prenume Functie Semnatura 
Aprobat de 
 

 Director adjunct CRPDRP/ Director General Agentia de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit 

 

Avizat  Director adjunct CRPDRP/Director General Adjunct Implementare Tehnica  

Verificat de  Director Selectare Contractare - APDRP  

Intocmit de  Sef Serviciul SECA-CRPDRP/ Sef Serviciu Evaluare Selectare -APDRP  

                                                 
* Pentru cererile de finantare neeligibile se vor completa numai coloanele 1-6 



 

 

E6.2 – NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE NEELIGIBILE/ 
NESELECTATE (daca este cazul) 

 
 
Nr. de înregistrare: ………………….. 
Data: 

 

CRPDRP/ APDRP:        

Măsura Cererea de proiecte: -n/a-D  
Anul alocaţiei financiare: 
 
 
 
Către: Numele reprezentantului legal al solicitantului 

Adresa solicitantului 
 
Subiect: Notificarea cererilor de finanţare neeligibile/ neselectate (daca este cazul) 

 
Doamnă, Domnule, 

Vă informăm că, după verificarea cererii de finanţare de către serviciile competente şi după 
avizarea Directorului General al Agenţiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit/ Directorul 
CRPDRP în data de ………………, cererea de finanţare depusă de dumneavoastră nu 
îndeplineşte criteriul/criteriile de eligibilitate menţionat/menţionate mai jos (nu a fost selectata 
din motivele mentionate mai jos): 

- (precizaţi criteriile care nu sunt îndeplinite) 

……………………………………………………………………………………………… 

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul FEADR şi vă 
invităm să participaţi la următoarea cerere de proiecte ce va fi lansată în cadrul acestui program. 

 

Cu stimă, 

Director adjunct CRPDRP/ Director General APDRP 

Nume si prenume 

Semnătura si ştampila 



 

 

 
 
 

E6.3 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR LA SERVICIUL 
CONTRACTARE 

 
 
 
 
 
Serviciul  
 
Masura  
 
Cererea de proiecte : -n/a-D 
 
Nr. inregistrare………din …….. 
 
 
Catre Serviciul Contractare 
 

 
 

 
Va predam alaturat cererile de finantare declarate eligibile, impreuna cu dosarele 
administrative insotite de Lista cererilor de finantare eligibile aprobata de Directorul General 
al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit/ Directorul adjunct al CRPDRP. 
 
 
 
 
Am predat,         Am primit, 
Data:                                                                                             Data: 
 
         
Sef Serviciu                                                           Sef Serviciu Contractare 
Nume si prenume                                                                               Nume si prenume 
Semnatura                                                                                          Semnatura 
 





 

 

 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR LA  SERVICIUL CONTRACTARE 
 
 
 Serviciul  
 

Nr. 
crt. 

Număr de 
înregistrare a 

cererii de 
finantare 

Titlu proiect Data transmiterii 
Intocmit de Expert 
Nume si prenume 

Semnatura 

Verificat-aprobat 
Sef Serviciu  

Nume si 
prenume 

Semnatura 
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

 
 
 

 
E7.1 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PRIN SONDAJ LA APDRP-SES  

 
 
APDRP – SES 
 
Masura  
Cererea de proiecte: -n/a-D 
 

Numarul de inregistrare al cererii de finantare: 
 

Solicitant: 
 

Titlu proiect: 
 

Obiectul controlului: 
 
APDRP  declara proiectul ……..  
 
 In urma controlului documentar efectuat s-au constatat urmatoarele : 
 
 
 
 In concluzie, Directia Selectare Contractare, Serviciul Evaluare Selectare, considera 
cererea de finantare ca fiind eligibila/neeligibila si (daca este cazul) cu un scor total de ……….. 
puncte. 
 
Observatii cu privire la activitatea de verificare a Cererii de finantare efectuata de catre expertii 
SECA – CRPDRP ( de ex: dacă au fost respectate termenele de verificare, dacă au fost întocmite 
corect toate formularele şi dacă acestea poartă semnăturile tuturor persoanelor conform 
manualului, etc.). 
 
 
 
Avizat Director Selectare Contractare 
 
Nume si prenume: ........................ 
Semnatura: ................................... 
Data: ............................................      
 
 
 
 
Avizat Sef serviciu         Verificat Sef birou     Intocmit Expert SES  
 
Nume si prenume: ...................... Nume si prenume: ................ Nume si prenume: ................. 
Semnatura: ...................................Semnatura: ........................... Semnatura: ............................ 
Data: .......................................     Data: ...................................... Data: ...................



 

 

E7.2 BORDEROU DE TRANSMITERE A CERERILOR DE FINANTARE 
NEELIGIBILE LA ARHIVARE 

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

 
 
 
Va predam alaturat exemplarele originale ale cererilor de finantare declarate neeligibile, 
impreuna cu dosarele administrative, in vederea arhivarii lor conform Manualului de arhivare. 
 
 
 
Am predat,         Am primit, 
Data:                                                                                             Data: 
 
         
Sef Serviciu                     Sef Serviciu  
Nume si prenume                                                                               Nume si prenume 
Semnatura                                                                                          Semnatura 
 
 
 
 



 

 

 BORDEROU DE TRANSMITERE A CERERILOR DE FINANTARE NEELIGIBILE 
LA ARHIVARE 

 
 
                Serviciul Evaluare Selectare 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Număr de 
înregistrare 
a cererii de 
finantare 

Titlu proiect Data 
transmiterii

Intocmit de 
Expert 

Nume si 
prenume 

Semnatura 

Verificat-
aprobat 

Sef Serv.  
Nume si 
prenume 

Semnatura
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

 
 
 

 
E7.3 - Modelul analizei de risc 

  

Pasul 1.  Stabilirea valorii totale eligibile pe judete si sesiuni 

Pentru aceasta se va întocmi tabelul de mai jos. 

 

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

Judetul 1 Judetul 2 Judetul 3 Judetul 4 Judetul 5 Judetul …. Judetul  41 TOTAL Masura 

 valoare 

eligibila 

solicitat

a 

% valoare 

eligibila 

solicitat

a 

% valoare 

eligibila 

solicitat

a 

% valoare 

eligibila 

solicitat

a 

% valoare 

eligibila 

solicitat

a 

% valoare 

eligibila 

solicitata

 valoare 

eligibila 

solicitat

a 

% valoare 

eligibila 

solicitat

a 

%

TOTAL                 

 

Pasul 2. Determinarea valorii totale eligibile de verificat 

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

sus. Se verifica un esantion de 5% pentru fiecare sesiune.  

Total valoare eligibilă solicitata = Suma valorilor eligibile a tuturor proiectelor care au fost depuse si declarate conforme si pentru care verificarea 

criteriilor de eligibilitate  se face la nivel CRPDRP. 



 

 

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

solicitata).  

 

Tabel 2 Centralizator privind repartiţia pe judeta valorii eligibile de verificat 

Judetul 1 Judetul 2 Judetul 3 Judetul 4 Judetul 5 Judetul …. Judetul  41 TOTAL Masura 

 valoare  

de 

verificat

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat

% valoare  

de 

verificat

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat 

% valoare  

de 

verificat

%

TOTAL                 

 

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

întreaga valoare de verificat din Tabelul 2. 

 

Pasul 3. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecărui proiect folosind un număr de 5 factori de risc (I1, I2, I3, 

I4, I5). 

Printre aceşti factori de risc se pot găsi: Punctaj Pondere 

I1. Dovedirea cofinantarii  20% 

• Prin linie de credit, scrisoare de confort  5  

• Prin extras de cont   3  

• Prin  titluri de stat  2  

I2. Capacitatea societatii de a manageria proiectul, experienta in derularea 

afacerilor 

 
10% 



 

 

• Firma noua sau fara activitate, si care nu a participat la alt proiect 

SAPARD/FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara 

nerambursabila din partea altui instrument financiar  

5 

 

• Firma cu experienta dar care nu a participat la alt proiect SAPARD/ 

FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara 

nerambursabila din partea altui instrument financiar 

4 

 

• Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD/FEADR, 

comunitar sau obtinut din asistenta financiara nerambursabila din 

partea altui instrument financiar 

2 

 

• Firma cu experienta care a finalizat un proiect SAPARD/FEADR si 

un alt proiect comunitar sau obtinut din asistenta financiara 

nerambursabila din partea altui instrument financiar 

1 

 

I3. Valoarea eligibila a proiectului (EURO),  

Pentru fiecare masura se vor stabili 3 intervale, in functie de specificul masurii 

 
30% 

• Cuprinsa intre intervalul I1  5  

• Cuprinsa intre intervalul I2 4  

• Cuprinsa intre intervalul I3 2  

I4. Riscul proiectului d.p.d.v. al % cheltuieli neeligibile (fara TVA) din valoare 

totala proiect 

Se vor stabili 3 intervale in functie de cota de cofinantare privata 

 

15% 

• Intervalul I1 5  



 

 

• Intervalul I2 3  

• Intervalul I3 1  

I5. Complexitatea investitiei   25% 

• Constructie, achizitie, utilaje, animale 5  

• Modernizari constructii, achizitie, utilaje, animale 4  

• Achizitie utilaje agricole 1  

 

Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scară de la 1 la 5. 

 
Pasul 4 se calculează riscul fiecărui proiect: 
 
riscul (R )= (ponderea factorului I1)*(punctajul obţinut de beneficiar pentru Factorul de riscI1) + …+ (ponderea factorului I5)*(punctajul obţinut de 
beneficiar pentru Factorul de riscI5) 
 
 
Pasul 5. Se ordonează proiectele în ordinea descrescătoare a riscului pentru fiecare judet 

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

Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc,  în limita sumei de verificat pentru fiecare regiune. 

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

prezentarii acestora (I1, I2, I3, I4, I5). 

 

Pasul 7 Întocmirea listelor proiectelor de verificat 

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



 

 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Cod proiect Beneficiar Localizare proiect Valoare 
eligibila 
proiect 

      
      
      
      
      
      
      
      
 Total     



 

 

 


