E1.1LG FIȘA DE EVALUARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE A PROIECTULUI

Fișa de evaluare a conformitatii administrative a proiectului
MĂSURA M6/3A
Incurajarea investitiilor in sectorul de procesare si comercializare
a produselor agricole si pomicole

Denumire solicitant: ..........................................................
Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………........
Prenume:……………...……………………………………………………......
Funcţie:………………………….......................................................

Titlul proiectului: ……………………………………………………………
Data lansării apelului de selecție de către GAL: .......................
Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................
Obiectivul și tipul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități)

1. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de
către solicitant?
DA

NU

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

NU

3. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?
DA

NU

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

NU

1|Page

Existența
documentului

Concordanță
copie/original

Rezultat verificare

Documente verificate

NU
NU
DA NU ESTE DA NU ESTE
CAZUL
CAZUL
Cererea de Finanțare, cu toate secțiunile și rubricile completate și cu toate
semnăturile, parafele și ștampilele aplicate în casetele corespunzătoare.













1. a). Studiul de fezabilitate













b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente













c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor













2.













Situaţiile financiare
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3. a) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care
sunt/ vor fi realizate investiţiile
a1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document
încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care
să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după
caz în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu
prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;


























































9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în
funcţiune - se va depune la momentul încheierii contractului.
10 a) STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 
modificările și completările ulterioare și Cooperativa agricolă înfiinţată în baza
Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare,

































a2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesiune sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de
folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de
execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul
de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie
propusă prin proiect.



a3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU
FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU

4. CERTIFICAT DE URBANISM

9.Pentru unitățile care se modernizează:
9.1 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 modernizează şi se autorizează/avizează
conform legislației în vigoare.

b) DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU
PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si, daca
este cazul, terțele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea
de membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act
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constitutiv și statut), document avizat de consiliul director.

11.1: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 
ECOLOGICE











































(materii prime şi 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 inteprinderile existente care le
deţin deja)
11.2 (pentru investitii în vederea obținerii unui produs nou):
a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI PRODUCATOR IN AGRICULTURA
ECOLOGICA
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE
SI CERTIFICARE

12. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant




13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL









14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE
CONSACRATE ROMÂNEŞTI

15. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN
DIFICULTATE
16. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul,
deținătorii de unități turistice, restaurante etc.
18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

























































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

NU
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6. Copia scanata a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
DA
NU
7. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
Observaţii: .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de
hârtie sunt:
 conforme
 neconforme
Întocmit: Expert 1 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……......................................
Verificat: Expert 2 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……........................................
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Metodologia de verificare a conformitatii proiectelor
specifică pentru
MĂSURA M6/3A
Incurajarea investitiilor in sectorul de procesare si comercializare
a produselor agricole si pomicole

Expertul GAL Calafat efectueză verificarea documentației depuse pe suport de hârtie, respectiv
existența semnăturilor și a ștampilelor persoanelor autorizate, conținutul documentelor, dacă sunt
completate toate rubricile din Cererea de Finanțare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în
funcție de specificul fiecărui proiect apoi se consemnează (bifează) rezultatele în Fişa de verificare a
conformităţii.
Atenție!
În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a conformitatii administrative a proiectului, se
constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de
finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul GAL poate
solicita documente sau informații suplimentare către GAL sau solicitant (în funcție de natura
informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate
documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.
În urma verificării, dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din
punct de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate.
Dacă se constată neconformități, proiectul va fi declarat neconform.
Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume
Prenume
Funcţie
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
Data lansării apelului de selecție de către GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către GAL
va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a
eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.
Data înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.
Obiectivul și tipul proiectului
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.
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1. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate
de către solicitant?
Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt
numerotate de către solicitant.
2. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află
documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află
documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.
3. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?
Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant
4. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul
măsurii?
Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.
5. 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.
6. Copia scanata a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
Expertul verifică concordanța copiei scanate cu originalul. Se verifică dacă pe CD există fişierele
scanate conform listei documentelor.
7. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor
eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest
scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.
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