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E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI 

Fișa de verificare a conformităţii proiectului  

MĂSURA M8/3A 

Sprijinirea aplicarii schemelor de calitate pentru produsele agricole si agroalimentare din 

teritoriul GAL Calafat 

                   

Denumire solicitant: .......................................................... 

Nume si prenume reprezentant legal: ......................................... 

Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 

Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 

 

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 

 

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 

 

Documente 

Existenta 

documentului, 

daca este semnat, 

daca are toate 

rubricile 

completate 

pt.CF,daca se 

respecta 

valabilitatea 

conform 

legislatiei in 

vigoare sau 

precizarilor din 

Ghid 

Concordanţă 

copie cu 

originalul 

 DA NU 

Nu 

este 

cazul 

DA NU 

Nu 

este 

cazul 

Cerere de finantare       

Anexa 1 - Buget indicativ       

Anexa 2 - Declaratie pe propria raspundere       

Anexa 3 - Grafic calendaristic       

Anexa 4 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal 
     

 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 

nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de 

identificare ale serviciului, 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. 

     

 

Documente justificative pentru proiectele de servicii 

finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe 

de finanțare nerambursabilă1 

      

                                                           
1
 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de 

desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, 
rapoarte de activitate etc.). 
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Documente care să ateste expertiza experților de a 

implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe) 

      

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma 

de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare 

Fiscalăetc.). 

      

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute 

în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea 

trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de 

bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care 

răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și 

parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și 

din punct de vedere financiar și sunt transmise de către 

operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de 

calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

      

Certificat constatator emis conform legislației naționale în 

vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în 

proces de lichidare sau faliment.  

 

      

Situaţii financiare înregistrate la Administraţia Financiară – 

bilanţ – formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după 

caz), unde n este anul 2017 

      

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform 

prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

      

Alte documente justificative, după caz       

 

7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie? 

DA     NU 

 

8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 

forma electronică a Cererii de finanţare? 

DA     NU 
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9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA       NU             

 

 

Observaţii: ....................................................................................................................... 

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

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

 

 

Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar sunt: 

 conforme 

 neconforme 

 

 

Întocmit: Expert  1 GAL Calafat 

Nume/Prenume ……………………...... 

Semnătura....................................                 

Data……...................................... 

 

Verificat: Expert 2 GAL Calafat 

Nume/Prenume ……………………...... 

Semnătura....................................                 

Data……........................................ 

 

 

Am luat la cunostinta,  

 

Reprezentant legal proiect 

Nume/Prenume ……………………...... 

Semnătura....................................                 

Data……........................................ 
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Metodologia de verificare a conformitatii proiectelor 

 specifică pentru  

MĂSURA M8/3A 

Sprijinirea aplicarii schemelor de calitate pentru produsele agricole si agroalimentare din 

teritoriul 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 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 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 baza 

aceluiași Raport 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 fiind însoțită de același Raport de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în 

baza aceluiași Raport 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 astfel: 

A - PREZENTARE GENERALĂ 

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată sub-măsura 19.2 ...... pentru care se solicită 

finanţare nerambursabilă. 

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde 

celui menţionat 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. 

Se verifică dacă solicitantul a completat informații la subpunctele:  

4.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție.  

Expertul va verifica dacă sunt menționate aceste informații conform fișei măsurii din SDL. 

4.2 Obiectivul proiectului 

4.3 Oportunitatea și necesitatea socio-economică a proiectului 

4.4 Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării 

obiectivelor propuse. 

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei acestora. 

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului. 
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4.7 Bugetul indicativ 

Expertul verifică dacă sumele indicate sunt aceleași cu cele din Anexa 1 Bugetul indicativ. 

4.8 Durata proiectului 

A5. Amplasarea proiectului: Pentru proiectele de servicii, expertul verifică în afara existenței 

informațiilor privind localitatea, județul și regiunea (subpunctul 5.1) și prezentarea locației 

unde se vor desfășura activitățiile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica 

pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind 

asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție 

publicat de GAL) (subpunctul 5.2). 

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 

A6.1 – Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța 

corespunzătoare – proiect de servicii. 

A6.2 - Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului. 

 

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1. Descrierea solicitantului 

B1.1 Informații privind solicitantul:  

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de 

înființare, anexate la Cererea de finanțare. 

Cod de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în 

documentele anexate la cererea de finanțare. 

Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în  

documentele anexate la cererea de finanțare. 

Pentru societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, pe 

baza documentelor anexate la cererea de finanțare. 

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe 

baza documentelor anexate la cererea de finanțare. 

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 finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui 

automat un număr de înregistrare (cod RO).  

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate 

în documentele justificative corespunzătoare. 
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B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și 

specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate 

şi dacă este completat specimenul de semnătură. 

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect 

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă  

informaţiile 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 

informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de 

identitate al reprezentantului legal. 

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR 

B3.1 Denumirea băncii 

B3.2 Adresa băncii 

B3.3 Cod IBAN 

B3.4 Titularul contului  

Expertul verifică dacă toate  câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate 

corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. 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 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 electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie? 

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face 

prin sondaj.  

 

8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături 

de forma electronică a Cererii de finanţare? 
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Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și 

exemplarul editabil al cererii de finanțare.  

 

9. 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. 

 

 


