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SL nr. 1194 din 08.11.2021 
R14125/2021 

 
FIȘA DE AVIZARE/NEAVIZARE A DOCUMENTAȚIEI DE ACCESARE ELABORATĂ DE CĂTRE GAL 

 
Nr. înregistrare: AFIR nr. 14125/28.10.2021, SL nr. 1149/28.10.2021 
Denumire GAL: Asociația Grup de Acțiune Locală „PARÂNG” 
Județ: Gorj 
Măsura: M7/3A „Scheme de calitate – activități premergătoare” 
 

Criteriu de verificare DA NU OBSERVAȚII 

1. Prevederile din Ghidul solicitantului corespund cu 
prevederile din fișa măsurii din SDL, respectă cel puțin condițiile 
generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-
2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum 
și legislația națională specifică. 
 
Se verifică dacă Ghidul solicitantului respectă prevederile din fișa 
măsurii și cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute 
în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. 
(UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică în 
ceea ce privește tipul de beneficiari, acțiunile eligibile, condițiile 
de eligibilitate, tipul de sprijin, sumele aplicabile și rata sprijinului. 

 
√ 
 

  

2. Ghidul solicitantului respectă prevederile specifice 
tipurilor de operațiuni finanțate prin măsură 
 
Se verifică dacă Ghidul solicitantului respectă prevederile 
specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin măsură conform 
Ghidului de implementare a submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală”. 

 
√ 
 

  

3. Modelul-cadru de cererea de finanțare cuprinde 
capitolele/ secțiunile obligatorii  
 
Se verifică dacă modelul-cadru de cerere de finanțare conține 
toate capitolele/ secțiunile obligatorii, similar modelelor aferente 
măsurilor clasice, care se regăsesc în PNDR.  

 
√ 
 

  

4. Modelul-cadru de cerere de finanțare este adaptat 
specificului măsurii  

√ 
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Se verifică dacă modelul-cadru de cerere de finanțare este 
adaptat în funcție de condițiile descrise în fișa măsurii din SDL și 
prevederile aplicabile tipurilor de operațiuni specifice măsurii din 
Ghidul de implementare a submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală”. 
În cazul în care măsura o impune, se vor pune la dispoziția 
solicitantului toate tipurile de cereri de finanțare care pot fi 
utilizate în funcție de tipul proiectului. 

5. Fișa de evaluare a eligibilității proiectelor este adaptată 
specificului măsurii 
 
Se verifică dacă: 

 criteriile de eligibilitate generale din cadrul fișelor de 
verificare E1.2L specifice submăsurii 19.2, în funcție de 
tipul de operațiuni finanțate prin măsură (inclusiv 
metodologia de verificare aferentă conform procedurilor 
de lucru AFIR), sunt incluse în fișa de evaluare a eligibilității 
proiectelor și în fișa de verificare pe teren (dacă este 
cazul); 

 criteriile de eligibilitate suplimentare precizate în fișa 
măsurii din SDL (dacă este cazul) sunt incluse în fișa de 
evaluare a eligibilității proiectelor și în fișa de verificare pe 
teren (dacă este cazul); 

 există o metodologie de verificare a criteriilor de 
eligibilitate; 

 există corelare între punctele de verificare și metodologia 
aferentă. 

 
√ 
 

  

 
Observații suplimentare/generale 
 
În urma verificării documentației de accesare Serviciul LEADER a întocmit și a transmis două 
solicitări de informații suplimentare: nr. SL1.158/01.11.2021 și SL1.181/05.11.2021. Asociația 
Grup de Acțiune Locală „PARÂNG” a transmis răspunsurile cu respectarea termenelor 
procedurale, acestea fiind înregistrate la Serviciul LEADER cu nr. 1.176/04.11.2021, respectiv 
1.193/08.11.2021. 
 



 
 
 
 
 
 

 

    AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 
     Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1 ; Tel.: 031 – 860 27 47 
     E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info 

Concluzia verificării a fost stabilită în baza documentației finale (cu modificările și completările 
solicitate prin cele două adrese emise de SL), transmisă prin e-mail de către Asociația Grup de 
Acțiune Locală „PARÂNG” și înregistrată la Serviciul LEADER în data de 08.11.2021 cu nr. 1.193. 
 
Precizăm faptul că documentația aferentă măsurii M7/3A a mai fost depusă la AFIR spre avizare 
de patru ori, fiind înregistrată cu nr. 2757/03.03.2021, 3940/29.03.2021, 5148/21.04.2021 și 
12339/20.09.2021 fiind neavizată prin adresele R2757/17.03.2021, R3940/06.04.2021, 
R5148/21.05.2021, respectiv R12339/20.10.2021. 
 
Concluzia verificării: 
 
Documentația de accesare elaborată de către GAL este 

 AVIZATĂ                                     

 NEAVIZATĂ 
 

Avizat: Şef Serviciu SL 
CRUNȚEANU Monica Elena 

  
 
 

   

Verificat de: Expert 2  SL 
EPURAN Ioana - Andreea 
 

  

   

Întocmit de: Expert 1 SL 
ILIE Anca - Rodica 
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