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FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII 

MĂSURA MCS.1. - ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI 

DE INFORMARE     

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:______________________________________________________________ 

 

I. Verificarea Cererii de finanţare 

 

 

1. Solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune și/sau in sesiuni diferite în cadrul 

aceleași măsuri. 

      DA     NU           

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA     NU  - deoarece solicitantul a mai depus un proiect in aceasi sesiune de 

finantare, sau in sesiuni diferite in cadrul aceleasi masuri, care inca nu este finalizat. 

 

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

pe site-ul GAL 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   

 

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

semante si stampilate 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?  
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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. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia 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            NU ESTE CAZUL 

 

11. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei 

asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri? 

DA          NU 

 

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

serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare: 

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

serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, 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/investitii?  

DA  NU     NU ESTE CAZUL 

 

13. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria 

răspundere a solicitantului ? 

DA        NU 

 

14. Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului? 

DA        NU 

 

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

obiectivele proiectului? 

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

fișa măsurii din SDL? 

DA      NU             

 

17. 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 

 

18. 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 completaţi de către solicitant? 

DA       NU        DA cu diferențe 

 

Tipul de beneficiar promotor al proiectului 

 

ONG 

GAL 

Sector public 

IMM 

Alții 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare Domeniul de 

intervenție principal 

Domeniul/i de 

intervenție secundar/e 

Total cheltuială publică realizată (obligatoriu 

pentru toate proiectele) – 1A 

 ……………..  …………….. 

Numărul de locuri de muncă create 

(obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A 

bărbați  ……………..  …………….. 

femei   ……………..  …………….. 

Numărul total al participanților instruiți - 1C 

• femei 

• tineri cu vârsta  de pana la 40 ani, inclusiv 

activi în turism  

• activi în agricultură  

• activi în comerț și servicii 

 
 
 

 
 
 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

 
 
 

 
 
 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate 

cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL 

1. Cheltuiala publica totala 

2. Număr de locuri de munca nou create  

  

 

 
 
 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

 
 
 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

 

I. Verificarea documentelor anexate -proiecte servicii 

Lista documentelor DA NU 

NU ESTE 

CAZUL 

Concordanţă 

copie cu 

originalul 

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) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente care să ateste expertiza experților de a 

implementa activitățile proiectului, respectiv: 

    

a) Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la 

activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a 

proiectului (Declarația de disponibilitate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) CV-uri (care prezintă semnătura și numele în clar ale 

formatorilor și ale cadrelor didactice din care să reiasă 

experiența similară în cel puțin un proiect) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Diplome (de licență a fiecărui expert formator cu 

respectarea specializărilor activităților aferente susținerii 

cursurilor derulate prin proiect. Pentru cadrele didactice, 

nu este necesară copia diplomei de licență pentru 

disciplinele pe care le predau în sistemul de învățământ. 

Pentru predarea altor discipline, în afara celor predate în 

sistemul de învățământ, aceștia vor prezenta copie după 

diploma de licență) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

d) Certificate, referințe, adeverinte sau orice alt tip de 

document asimilat care să ateste participarea experților 

formatori, în ultimii trei ani, la o formă de instruire 

(cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, etc.) în 

domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect 

sau declarație prin care se obligă ca experții formatori să 

urmeze acest tip de instruire menționat anterior, în 

domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect, 

formă de instruire ce trebuie finalizată până la semnarea 

contractului de finanțare 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

e) Atestare (certificat) ca formator emisă conform 

legislației în vigoare  

 

 

  

 

 

f) Adeverință prin care se dovedește că profesează într-o 

funcție didactică la nivelul învățământului liceal, 

vocațional, profesional și tehnic sau adeverință prin care se 

dovedește că este cadru didactic la nivelul învățământului 

superior – asistent/lector/conferențiar/profesor universitar 

și care să ateste vechimea în muncă şi disciplinele predate 

pentru cadrele didactice 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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 constitutive/ Documente care să ateste forma 

de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut 

juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 

Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor etc.). 
*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. 

În funcție de tipul de solicitant, documentele obligatorii 

sunt:  

    

a) Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop 

patrimonial: 

- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al 

Registrului Comerţului valabil la data depunerii CF; 

- Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi 

competente cu valoare probatorie care atestă încadrarea în 

categoria de persoană juridică de drept privat cu scop 

patrimonial; 

 

 

  

 

 

b) Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop 

patrimonial: 

- Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la 

grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi 

are sediul; 

- Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi 

hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul; 

- Hotărârea judecătorească de înfiinţare; 

- Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi 

competente cu valoare probatorie care atestă încadrarea în 

categoria de persoană juridică de drept privat fără scop 

patrimonial; 

 

 

  

 

 

c) Pentru Persoane juridice de drept public 

- Documente relevante privind înființarea instituției 

 

 

  

 

 

d) Pentru GAL 

- Autorizația GAL 

 

 

  

 

 

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 
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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.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG 

nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

- Declaratie de raportare a platilor catre GAL 

 
- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal pentru beneficiari sau solicitanti 

 

- Situatiile financiare pe ultiimii trei ani fiscali 

inregistrate la Administratia Financiara – 

formularele 10 si 20 pentru anii ultimii trei ani 

fiscali 

 

- Declaratie pe propria raspundere ca grupul tinta 

majoritar caruia se adreseaza proiectul face parte 

din tineri cu vârsta de până la 40 de ani, femei sau 

persoane defavorizate  

 

- Declaraţia pe propria răspundere că solicitantul deţine 

sau se angajează să asigure capacitatea tehnică și 

financiară necesară 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONCLUZIE : 

 

Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de 

hârtie sunt 

 

conforme 

neconforme 
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Aprobat,  

Manager GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume ________________________ 

Semnătura  

Data: 

 

 

Verificat:  

Expert 1 GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura  

Data:  

 

 

Verificat:  

Expert 2 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura 

Data: 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea coformitatii 

MĂSURA MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare     

 

Atenție!  

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori 

de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din 

cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), 

expertul va solicita documente sau informații suplimentare către solicitant (în funcție de 

natura informațiilor solicitate).  

 

 

1. Solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune și/sau in sesiuni diferite în cadrul 

aceleiași măsuri – se verifica registrul de intrare documente al GAL Cheile Sohodolului. 

In cazul in care solicitantul a mai depus un proiect, in aceeasi sesiune de finantare, sau in 

sesiuni diferite in cadrul aceleasi masuri, se va verifica daca proiectul respectiv este in 

evaluare la GAL sau AFIR sau in implementare. Daca proiectul se afla in evaluare sau in 

implementare, cererea de finantare nu va fi acceptata pentru verificare; proiectul va fi declarat 

neconform. 

 

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

variantă de pe site-ul GAL Cheile Sohodolului 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? 

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL Cheile Sohodolului, în 

vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de 

cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu 

cea existentă pe site-ul GAL), cererea de finanţare este respinsă.  

 

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

numerotate, semante si stampilate de către solicitant? 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine 

sunt numerotate, semante si stampilate de către solicitant. 

 

4. 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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5. 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 bifată 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. Prezentarea proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat aceste puncte. 

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 

obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, 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 

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). 

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 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele 

corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.  

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii 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 construcţii 

montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz 

contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din 

dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind 

acest lucru la rubrica Observaţii. 
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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 căsuţele 

corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie 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 

Observaţii. 

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța 

corspunzătoare 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 menţionate 

în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare. 

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în 

documentele justificative corespunzătoare. 

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

documente. 

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

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 persoana responsabilă 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 – nu sunt obligatoriu de completat, 

avand in vedere ca documentul emis de banca nu este obligatoriu la depunerea CF 
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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 informaţiile trebuie să concorde cu 

cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI. 

 

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

măsurii? 

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

 

7. 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.  

 

8. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie? 

Expertul verifică concordanța copiei pe suport de hartie cu originalul. Verificarea se face prin 

sondaj.  

 

9. 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 si existnta Cererii 

de Finantare, previziunile financiare si calculatorul de bune practici formatul editabil. 

 

10. 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.  

 

11. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finantare referitoare la obtinerea 

unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri? 

Se verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare NU in cererea de finantare sau a 

completat DA şi în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare 

(numarul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului 

financiar nerambursabil in euro).   Functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare 

DA sau NU.  

 

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

serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare: 

Daca raspunsul la punctul 10 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra 

utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, 
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elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, 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/investitii.  

 

13. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe 

propria răspundere a solicitantului ? 

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

bifate casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare, se 

bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii. 

 

14. Solicitantul a  datat, semnat Declaratia pe propria raspundere  

Se verifica existenta datei, semnaturii solicitantului.   

 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

18. 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.  

 

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. 

 

Tipul de beneficiar promotor al proiectului 

 

ONG 

GAL 

Sector public 

IMM 

Alții 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare Domeniul de 

intervenție principal 

Domeniul/i de 

intervenție secundar/e 

Total cheltuială publică realizată (obligatoriu 

pentru toate proiectele) – 1A 

 ……………..  …………….. 

Numărul de locuri de muncă create 

(obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A 

bărbați  ……………..  …………….. 

femei   ……………..  …………….. 

Numărul total al participanților instruiți - 1C 

• femei 

• tineri cu vârsta  de pana la 40 ani, inclusiv 

activi în turism  

• activi în agricultură  

• activi în comerț și servicii 

 
 
 

 
 
 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

 
 
 

 
 
 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate 

cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL 

3. Cheltuiala publica totala 

4. Număr de locuri de munca nou create  

  

 

 
 
 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

 
 
 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE 

VERIFICAT ÎN 

DOCUMENTE 

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. 

Controlul conformităţii 

consta în verificarea 

prezenţei documentului, 

datat, semnat stampilat de 

reprezentantul legal 
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Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse 

în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă2 

Controlul conformităţii 

consta în verificarea 

prezenţei documentelor 

justificatve privind 

finalizare proiectului. Se 

verifica conformitatea 

documentelor cu 

originalul. 

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 

activitățile proiectului respectiv: 

a) Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile 

proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului (Declarația de 

disponibilitate) 

b) CV-uri (care prezintă semnătura și numele în clar ale formatorilor și ale 

cadrelor didactice din care să reiasă experiența similară în cel puțin un 

proiect) 

c) Diplome (de licență a fiecărui expert formator cu respectarea 

specializărilor activităților aferente susținerii cursurilor derulate prin 

proiect. Pentru cadrele didactice, nu este necesară copia diplomei de 

licență pentru disciplinele pe care le predau în sistemul de învățământ. 

Pentru predarea altor discipline, în afara celor predate în sistemul de 

învățământ, aceștia vor prezenta copie după diploma de licență) 

d) Certificate, referințe, adeverinte sau orice alt tip de document asimilat 

care să ateste participarea experților formatori, în ultimii trei ani, la o 

formă de instruire (cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, etc.) în 

domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect sau declarație 

prin care se obligă ca experții formatori să urmeze acest tip de instruire 

menționat anterior, în domeniul de activitate pentru care sunt propuși în 

proiect, formă de instruire ce trebuie finalizată până la semnarea 

contractului de finanțare 

e) Atestare (certificat) ca formator emisă conform legislației în vigoare 

f) Adeverință prin care se dovedește că profesează într-o funcție didactică 

la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic sau 

adeverință prin care se dovedește că este cadru didactic la nivelul 

învățământului superior – asistent/lector/conferențiar/profesor 

universitar și care să ateste vechimea în muncă şi disciplinele predate 

pentru cadrele didactice 
 

Controlul conformităţii 

consta în verificarea 

prezenţei documentelor. Se 

verifica conformitatea 

documentelor cu 

originalul. 

 
2 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 constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – 

în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic 

de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*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.  

În funcție de tipul de solicitant, documentele obligatorii sunt: 

a) Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 

- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului 

Comerţului valabil la data depunerii CF; 

- Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare 

probatorie care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept 

privat cu scop patrimonial; 

b) Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

- Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în 

a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul; 

- Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti 

de modificare, dacă este cazul; 

- Hotărârea judecătorească de înfiinţare; 

- Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare 

probatorie care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept 

privat fără scop patrimonial; 

c) Pentru Persoane juridice de drept public 

- Documente relevante privind înființarea instituției 

d) Pentru GAL 

- Autorizația GAL 

Controlul conformităţii 

consta în verificarea 

prezenţei documentelor 

Se verifica conformitatea 

documentelor cu 

originalul. 

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. 

Controlul conformităţii 

consta în verificarea 

prezenţei documentelor pe 

numele solicitantului. 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din 

care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau 

faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu 

privire la asociații și fundații. 

Controlul conformităţii 

consta în verificarea 

prezenţei documentelor. 

Termenul de valabilitate, 

sa nu fie mai vechi de 30 

de zile. 
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Se verifica conformitatea 

documentelor cu originalul 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței 

de Urgență nr. 41/2016. 

Controlul conformităţii 

consta în verificarea 

prezenţei documentelor. 

Se verifica conformitatea 

documentelor cu originalul 

Alte documente justificative, după caz 

- Situatiile financiare pe ultimii trei ani fiscali inregistrate la 

Administratia Financiara – formularele 10 si 20 pentru  ultimii trei ani 

fiscali. 

- Declaratie de raportare a platilor catre GAL 

- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru 

beneficiari sau solicitanti 

- Declaratie pe propria raspundere ca grupul tinta majoritar caruia se 

adreseaza proiectul face parte din tineri cu vârsta de până la 40 de 

ani, femei sau persoane defavorizate  

- Declaraţia pe propria răspundere că solicitantul deţine sau se 

angajează să asigure capacitatea tehnică și financiară necesară  

 

Controlul conformităţii 

consta în verificarea 

existentei documentelor, 

daca sunt datate, semnate 

si stampilate de solicitant 

 


