
 

 

1 
 

 

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 

Fișa de verificare a conformității proiectului  

MĂSURA M7/3A – Sprijinirea infiintarii grupurilor si organizatiilor de producatori la nivelul 

teritoriului GAL Calafat 

 

                      

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. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul aceluiași 

Apel de Selecție <nr.../data> al GAL Calafat (se va completa de către expertul verificator 

nr. și data Apelului de Selecție)? 

DA      NU 

 

Dacă DA, de câte ori ? 

O dată     De două ori     Nu este cazul   

 

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA     NU   

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în cadrul aceluiași Apel de Selecție, 

conform fişelor de verificare: 

           Nr...... din data ....     / ....    /....           , Nr......       din data ...     / ...    /......   

      

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate 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 
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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 

 

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

listă? 

DA     NU 

 

Documente verificate 

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 

Concordanta 

cu originalul 

 Da Nu Nu 

este 

cazul 

Da Nu Nu 

este 

cazul 

Cererea de Finanțare, cu toate secțiunile și rubricile completate și 

cu toate semnăturile, parafele și ștampilele aplicate în casetele 

corespunzătoare. 

      

Plan de afaceri       

Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul 

Registrului Comerţului conform legislaţiei naţionale cu 

modificările şi completările ulterioare  

sau 

Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de 

Judecătorie 

      

Statutul grupului de producători       

Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data       
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depunerii Cererii de Finanțare 

Copia actului de identitate a reprezentantul legal       

Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 
acesteia și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 
adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni cu 
AFIR) 

      

În cazul solicitantilor care primesc punctaj în cadrul principiului 

asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni: 

a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă 

dreptul de proprietate asupra terenului şi/sau tabel 

centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate 

conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu 

suprafeţele membrilor luate în arendă, pe categorii de folosinţă, 

perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o 

valabilitate ≥ decat perioada de desfasurare a contractului cu 

AFIR. 

b) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel 

mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de Finanțare care să 

certifice dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă (arenda, 

concesionare etc.) al terenului pentru baza de producţie a 

membrilor, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu 

originalul”.  

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel 

mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care să rezulte 

efectivul de animale deţinut, însoţit, după caz, de formular de 

mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare 

ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine - 

Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie, 

emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care 

rezulta numarul  păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii 

solicitantului în Registrul Exploatatiei. 

      

Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM 

(bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 

formularele 30 și 40 -, precedente anului depunerii proiectului, 

înregistrate la Administraţia Financiară) (obligatoriu la depunerea 

Cererii de Finanțare)  

sau 
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Declaratia pe proprie raspundere privind statutul de IMM 

depusa NUMAI de grupurile de producători nou-create (care nu 

au depus niciun bilanţ până la momentul depunerii cererii de 

finantare) 

Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, 
valabil la încheierea contractului de finanțare 

      

Cazierul judiciar al reprezentantului legal de proiect (fară înscrieri 
privind sancțiuni economico-financiare în original), valabil la 
încheierea contractului de finanțare 

      

Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului       

Alte documente (după caz).       

 

 

7. Copia scanata a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 

DA     NU 

 

8. 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 M7/3A – Sprijinirea infiintarii grupurilor si organizatiilor de producatori la nivelul 

teritoriului GAL Calafat 

 

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 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 solicitantului (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 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.  
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Se stabilește tipul proiectului: servicii; 

Amplasarea proiectului 

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. 

 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul 

aceluiași Apel de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL>?  

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost 

depusă in cadrul același Apel de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în cadrul 

aceluiași Apel de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi 

declarată neconformă. 

 

2. 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. 

 

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 finanţare şi din Dosarul Cererii de 

finanțare. 

 

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

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant.  

 

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

măsurii? 

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

 

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. 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.  
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8. 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. 

 

 

 


