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E1 L/FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATE 

 

 

 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală” 

 

MĂSURA   2/1B 

“Cooperarea în scopul creării de forme asociative, retele si clustere, grupuri 

operationale pentru  diversificarea activităților rurale ” 

 

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:______________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_____________________________________________________ 

Numărul de înregistrare al cererii de finanţare la Asociaţia GAL Tara Oasului: 

 

 

 VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

 

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

prezentei cereri de proiecte ? 

1. 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   

2. deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în cadrul prezentei cereri de proiecte, 

conform fişelor de verificare: 

Nr...... din data ....     / ....    /....  ,        Nr.....  din data ...     / ...    /......   
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3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 

de către solicitant? 

DA     NU 

 

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

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

DA     NU 

 

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

DA     NU 

 

6. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 

măsurii? 

DA     NU 

 

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

DA     NU 

 

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

hârtie? 

DA     NU 

 

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

electronică a Cererii de finanţare? 

DA     NU 

 

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA       NU             

 

 

 Concluzia verificării: 

Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     

 NECONFORMĂ 

 

 

Observaţiile GAL Tara Oasului 

      

Observatii: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Aprobat de:  

Manager proiect Asociaţia GAL Tara Oasului 

Nume si prenume............................... 

Semnătura………………………....................        DATA……/……/2018 

 

Verificat de:  

Expert 2 Asociaţia GAL Tara Oasului 

Nume si prenume...........................................  

Semnătura ……………………........................     DATA……/……/2018  

 

Intocmit de:  

Expert 1 Asociaţia GAL Tara Oasului  

Nume si prenume..........................................  

Semnătura ……………………........................     DATA……/……/2018  

 

 

 

Metodologie de aplicat pentru  – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII 

DOCUMENTELOR  

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. De asemenea, se verifică dacă cererea de finanțare este aferentă unui 

proiect pentru care concluzia a fost că nu este încadrat corect de două ori sau dacă cererea de 

finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori. 

Dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de selecție/ 

concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori ,Cererea de finanțare a fost 

declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori, aceasta nu va fi 

acceptată pentru verificare. 

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. 
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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 măsura M2/1B 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. 

Pentru proiectele de servicii: 

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. 

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: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare 

şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna,  satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate 

în documentele justificative corespunzătoare. 

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). 

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. 
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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. 

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii  

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 de 

GAL.  

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? 

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. 


