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FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII 
 

MĂSURA M7/1B – ” Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative” 
 

Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________ 
Sesiunea nr. ____ /2022 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________ 

 

Denumire solicitant:____________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 
 
Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 
 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
  
Date personale reprezentant legal 
 

Nume: ____________________________Prenume:____________________________________ 
 
Funcție reprezentant legal:_______________________________________________________ 

 

I. Verificarea Cererii de finanţare 

 

1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă 

de pe site-ul www.podgoriapanciu.ro  a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR 

cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile 

prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul 

lansării Apelului de selecție de către GAL? 

DA NU NU ESTE CAZUL 
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, 

semante si stampilate de către solicitant? 

DA NU 

 
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

DA NU 
4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 

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

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

DA NU 
 
7. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie? 

DA         NU 

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

DA NU 

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA NU NU ESTE CAZUL 
 
10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanțare referitoare la obținerea unei  

asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri? 

DA        NU 

 
11. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de 

serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare: 
 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 

serviciu/investiție, elemente clare de identificare ale serviciului/investiției, lista cheltuielilor 

eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant 

pentru solicitanții  care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în 

perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investiții? 

DA NU NU ESTE CAZUL 
12. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria 

răspundere a solicitantului ? 

DA NU 

13. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului? 

DA NU 

 
14. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se 

regăsesc  obiectivele proiectului? 

DA NU 
 
15. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în 

fișa măsurii din SDL? 

DA    NU 
 
16. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 

corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective? 

DA NU 

 
17. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 

proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a 
măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant? 

DA NU DA cu diferențe
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II. Verificarea documentelor anexate 

 
 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca este emis pe 
numele beneficiarului, daca este semnat 
si stampilat, daca are toate rubricile 
completate pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare sau 
precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 

originalul 

DA NU NU ESTE 

CAZUL 

 

 1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 2. ACORD DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / 
DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN 
PROPRIETATE 
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, 
acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1) se vor 
prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul 
Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii 
respective, de către fermierul/fermierii membrii ai 
acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo 
unde este cazul. 
 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE 
ŞI/SAU TERENURILE) PE CARE SUNT/VOR  FI  REALIZATE 
INVESTIŢIILE 
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, 
acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 
4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt 
prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, 
aferent submăsurii respective, de către 
fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, 
membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de 
investiție, acolo unde este cazul. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ 
CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 
CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii în 
lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale 
acestora. 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE 
CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, 
extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu 
trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei 
urmatoare de autorizare. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de 
identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului 
FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN 
al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) 

 
 

☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR 
RESTANTE FISCALE ale liderului de proiect şi sociale emise 
de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe 
raza cărora îşi au   sediul social și puncte de lucru (numai în 
cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) 
şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL 
LIDERULUI DE PROIECT. 
Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind 
cazierul judiciar, republicată, cu modificările  şi 
completările ulterioare. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU 
PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 
ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după 
caz. 
 
 
9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU 
PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 
MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz. 
 

 

☐ 
 
 
 
 
 

☐ 

 

☐ 
 
 
 
 
 

☐ 

 

☐ 
 
 
 
 
 

☐ 

 

☐ 
 
 
 
 
 

☐ 

10. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a 
conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an 
înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile 
care se se autorizează/avizează conform legislației în 
vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz. 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI conform legislaţiei în 
vigoare, eliberat cu maxim 30 de zile înaintea depunerii 
Cererii de finanțare. 
 
11.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în 
baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările 
ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 
566/ 2004 cu modificările  și completările ulterioaresi 
grupuri de producători înființate conform ordonantei 
37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si 
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea 
produselor agricole, cu completarile si modificarile 
ulterioare. 
 
11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte 
forme de organizare. În acest caz, dacă în timpul evaluării 
se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 
suficient, evaluatorul va solicita prin informații 
suplimentare documentul necesar cu elementele pe care 
trebuie să le conțină. 

☐ 
 
 
 

 
 
 

☐ 
 
 
 
 
 

☐ 

☐ 
 
 
 

 
 
 

☐ 
 
 
 
 
 

☐ 

☐ 
 
 

 
 
 
 

☐ 
 
 
 
 
 

☐ 

☐ 
 
 
 
 

 
 

☐ 
 
 
 
 
 

☐ 

 12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR 
AGROALIMENTARE  ECOLOGICE (produse finite) emis de 
un organism de inspecţie şi certificare, conform 
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice cu completările și modificările 
ulterioare (pentru modernizări). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

12.2 (pentru investitii noi): 
a) FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI 
PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 
 
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM 
CERTIFICAT DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 

☐ 
 
 

☐ 

☐ 
 
 

☐ 

☐ 
 
 

☐ 

☐ 
 
 

☐ 

13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru 
al grupului aplicant pentru produsul alimentar care 
participă la sisteme din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare recunoscute sau în curs de 
recunoaștere la nivel european. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, 
în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea 
produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea 
obținerii unui produs existent – la depunere, pentru 
investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima 
plată). 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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15. ATESTAT DE PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT 
CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI – Emis 
de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 
privind atestarea produselor alimentare obţinute conform 
reţetelor  onsecrate româneşti. (pentru modernizări în 
vederea obţinerii unui produs existent – la depunere, 
pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou – la 
ultima plată). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

16. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA 
DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII PRODUS MONTAN, 
EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ. 

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA 
DOBÂNDIRII DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE 
CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN”- PENTRU 
PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

17. DOCUMENT EMIS DE ANPM, PENTRU PROIECT ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA 
DUPĂ CAZ) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
CONCLUZIE :  
Cererea de finanțare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt: 

CONFORME         

NECONFORME     

 

Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu  
 

Nume și prenume:  ______________________________________ Ștampila  
Semnătura:  ____________________  
Data : ________/_____/2022  
Verificat : Expert 2  Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  ______________________________________   
Semnătura : ____________________   
Data : _________/_____/2022 
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Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  ______________________________________   
Semnătura : ____________________   
Data : ________/_____/2022   
    
Am luat la cunoștință        ____________________________________ 

 
Ștampila 

 

 
 

 

Data : ________/_____/2022   
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Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității 

MĂSURA M7/1B –  ” Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative”” 
 

1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe 

site-ul www.podgoriapanciu.ro  a Cererii de finanțare pentru proiecte de servicii, în vigoare la 

momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? 
 

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare de pe site-ul www.podgoriapanciu.ro, în vigoare la 

momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanțare 

utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul 

www.podgoriapanciu.ro), cererea de finanțare este respinsă. 
 

 
2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, 

semnate si stampilate de către solicitant? 
 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt 
numerotate de către solicitant. 

 

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

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

 
4. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant? 
Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată de solicitant astfel: 
 
A - PREZENTARE GENERALĂ 
A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 ...... pentru care se solicită finanțare 
nerambursabilă.  
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 
menționat în documentele anexate, după caz.  
A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului. 
A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.  
A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare 
obiectivelor investiției şi sunt selectate regiunea, județul, comuna, satul şi dacă acestea corespund cu 
cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.  
Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățile 
din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activităților descrise de 
solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare 
prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).  
A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:  
A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele 
corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj

http://www.podgoriapanciu.ro/
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Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcții montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ 
subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la 
aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcții montaj, iar solicitantul 
a bifat în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcții 
montaj, solicitantul bifând în căsuța corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este 
corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.  
Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect 
de servicii.  
A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare 
categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele 
constitutive ale solicitantului.  
În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare 
privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiție nouă. Expertul verifică 
corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este 
corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observații.  
A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare 
categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele 
constitutive ale solicitantului. 

 
B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 
B1. Descrierea solicitantului 
B1.1 Informații privind solicitantul:  
Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menționate în 
documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.  
Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menționate în documentele 
justificative corespunzătoare.  
Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de 
documente.  
Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în lista de 
documente.  
Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii: 

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO 
înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.  

2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de 
atribuire din Cererea de finanțare şi prin intermediul aplicației se va atribui automat un număr  
de înregistrare (cod RO).  

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în 
documentele justificative corespunzătoare.  
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcția acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de 
semnătură: Se verifică concordanța cu specificațiile din documentele anexate și dacă este completat 
specimenul de semnătură. 
 
B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect  
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informațiile din 
cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.  
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informațiile 
menționate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului 
legal. 
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B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR 
B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei 
B3.2 Adresa băncii/trezoreriei 
B3.3 Cod IBAN  
B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei 
descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informațiile trebuie să concorde cu cele 
menționate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI. 

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele. 
 

 
6 Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 
 

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei 
documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat. 

 

 

7 Dosarul original al Cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de hârtie?  
Expertul verifică concordanța copiei pe suport de hârtie cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. 

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

electronică a Cererii de finanțare? 
 

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor si existența Cererii de 
Finanțare formatul editabil. 

 

9 Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ? 

 
Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor 
eligibile și neeligibile şi că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest 
scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă. 

 
10 Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei 

asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri? 

 

Se verifica daca solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare NU in cererea de finanțare sau a 
completat DA şi în coloanele corespunzătoare toate informațiile cerute in cererea de finanțare 

 
(numărul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar 

nerambursabil in euro). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. 

Daca solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finanțare este neconforma. 

 

11 Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de 
serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare: 

 
Daca răspunsul la punctul 10 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării 
altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investiție, elemente clare de 
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identificare ale serviciului/investiției, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada 

derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri 

de servicii/investiții. In caz contrar, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la 

rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconforma. 

 

12 Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria 
răspundere a solicitantului ? 

 
Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate 

căsuțele corespunzătoare proiectului. Daca nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează 

căsuța corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare 

este declarată neconformă. 

 
13 Solicitantul a datat, semnat si stampilat Declarația pe propria răspundere 
 

Se verifica existenta datei, semnăturii si a stampilei solicitantului (nu este obligatorie stampila 

solicitantului pentru persoanele fizice). Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finanțare 

este declarata neconforma. 

 

14 Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele proiectului? 

 
Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii 

din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa 

măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă. 

 
15 Obiectivele și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa 

măsurii din SDL?  
Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de 

finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a 

selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 

 
16 Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 

corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?  
Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei 
măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.  
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii 
din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile 
din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din  
SDL, proiectul este respins. 

 
17 Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, 

inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt 

completaţi de către solicitant? 
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Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare 
corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este 
cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este 
cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul 
bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care 
solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, 
expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din 
cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către 
solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 

 
Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă 
dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.  
În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de 
finanțare se oprește în această etapă. 

 

 
II. Verificarea documentelor anexate :  
 
 

Se verifică dacă documentele prezentate sunt atasate cererii de finantare  in copie sau in original , daca este 
cazul.  

 
Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă 
cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. 
În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în 

această etapă. 

 
 

 
 
 


