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EG1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII  

Fișa de verificare a conformității  

MĂSURA M7/6B  

Dezvoltare rurala  

 

                      

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: ............................................................... 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. …………….. 

Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități) 

 

Numarul de inregistrare al Cererii de finantare la GAL: 

 

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

Apel de Selecție <nr...../..............data> al GAL Tinutul Vinului (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/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, conform fişelor de verificare, respectiv cererilor de retragere           

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

 

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 

Da Nu Nu 

este 
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cazul cazul 

Cererea de Finanțare, cu toate secțiunile și rubricile completate și 

cu toate semnăturile, parafele și ștampilele aplicate în casetele 

corespunzătoare. 

      

1.1 Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare 

privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de 

investiţii şi lucrări de intervenţii) - (obligatoriu la depunerea 

cererii de finantare daca proiectul impune) 

1.2 Memoriu justificativ (in cazul dotarilor si achizitiilor simple) 

pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj 

(obligatoriu la depunerea cererii de finanatare daca proiectul 

impune) 

      

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de 

Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, modificată, 

completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii - (obligatoriu la depunerea cererii de finantare daca 

proiectul impune) 

      

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT-

ului/UAT-urilor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 

Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României 

(copie după Monitorul Oficial). 

și 3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt 

incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală 

sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte 

Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea 

modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii 

în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau 

clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor 

art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice 

locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al 

Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei 

de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de 
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legalitate). 

Sau 3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate 

/administrare al ONG-urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice 

autorizate / societăților comerciale asupra bunurilor imobile la care se 

vor efectua lucrări, pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la 

care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare 

Sau 

3.4 Documente doveditoare de către celelalte categorii de 
beneficiari privind privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, 
uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 
ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, 
conform cererii de finanţare; 

(obligatoriu la depunerea cererii de finantare daca proiectul 
impune) 

4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia 
la ANPM: 

4.1 Clasarea notificarii  

Sau 

4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se 
precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului şi nici evaluării adecvate)  

Sau 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea 
impactului preconizat asupra mediului Sau 

4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului 
și de evaluare adecvată (dacă este cazul).  la semnarea 
contractului de finantare 
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care  impun doar 
evaluare adecvată.  
(la semnarea contractului de finantare) 

      

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional. (obligatoriu 
la depunerea cererii de finantare daca proiectul impune) 

      

6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în 
cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru 
implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte 
(obligatorii la depunerea cererii de finantare): 
✓ necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al 

investiţiei; 
✓ lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e 

pentru perioada de realizare a investiţiei; 
✓ angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a 
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investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăţi; 

✓ numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi 
(pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip 
„after-school”, creşe); 

✓ caracteristici tehnice ale investitiei propuse (lungimi, arii, 
volume, capacităţi etc.); 

✓ agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este 
cazul, număr și denumire); 

✓ nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG 
pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului; 

✓ Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 

6.1 Hotărârea organului de conducere specific fiecărei 

categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de 

către ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate 

Comercială  a următoarelor (condiții obligatorii): 

✓ potentialul economic, oportunitatea si necesitatea socio-

economica a investitiei; 

✓ lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru 

perioada de realizare a investiţiei, în cazul în care se obţine 

finanţarea; 

✓ angajamentul de a suporta cheltuielile de 

întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

✓ caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse 

(lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

✓ numărul de locuitori deserviţi de proiect sau numarul de 

utilizatori direcţi ; 

✓ nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al 

solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 

✓ angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.  

 

      

7.1 Certificat de înregistrare fiscală       

7.2 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, ramasa definitiva/ Certificat de înregistrare în 
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registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG obligatoriu daca 
proiectul impune) 

      

7.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul ONG   
      

7.2.3  Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, 

Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat constatator 

eliberat de ONRC 

      

7.2.4 Actul de înfiinţare şi statutul unitatii de cult 
      

8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și 
graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidate 
(obligatoriu la contractare) 

      

9. Certificatul de cazier judiciar. (obligatoriu la contractare) 

 

      

10. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 

băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în 

care se derulează operaţiunile cu AFIR). 

      

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de 

igiena şi sănatate publică 

sau 

11.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor 
de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. 

      

12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine 
denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu 
finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare 
investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes 
public deservite direct de proiect. 

      

13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare 

nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 

amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista 

cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada 

derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 

finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi 

tipuri de investiţii. 

      

14.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă       
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uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, extinderea sau 
modernizarea infrastructurii de apă - La depunerea cererii de 
finantare daca e cazul 

sau 

14.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de 
apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată. La 
depunerea cererii de finantare daca e cazul 

14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în 
domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea 
îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare 
privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de 
exploatare este suspendată. La depunerea cererii de finantare 
daca e cazul 

Sau  

14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi 
documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor 
competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, 
dacă este cazul. La depunerea cererii de finantare daca e cazul 

15. Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu 

legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin 

realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de 

DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în 

vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța 

alimentelor, dacă este cazul. 

      

16. Extrasul din strategie care confirmă dacă investiția este în 

corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regional/ 

județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

      

17. Copie document de identitate al reprezentantului legal al 

beneficiarului. 

      

18. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare 

privind conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii.(obligatoriu la contractare) 

      

19.1 . Declaratie pe proprie raspundere pentru solicitantii 
inregistrati in registrul debitorilor AFIR atat pentru programul 
SAPARD cat si pentru FEADR ca achita integral datoria fata de 
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AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la 
semnarea contractului de finantare – daca e cazul 

19.2 Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv 
dobânzile și majorările de întârziere, la contractare dacă este 
cazul 

20. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după 
realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta va fi 
înscrisă într‐o rețea de promovare turistică., la depunerea cererii 
de finantare daca este cazul – Anexa 13 

      

21. Certificat emis de către Institutul Național al Patrimoniului 
(INP) sau de către Primării (pentru obiectivele de patrimoniu 
neclasificate) pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform 
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să 
confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din 
patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se 
poate interveni asupra lui (documentația este adecvată). la 
depunerea cererii de finantare daca este cazul 

      

22. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica 
verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor 
interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent 
proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) la 
depunerea cererii de finantare daca este cazul 

      

23.  Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul 
Unităţilor de Cult)/ Comitet director al ONG/Societate 
comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate 
ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii 
Cererii de Finanţare la depunerea cererii de finantare daca este 
cazul 

      

24. În cazul în care se sprijină restaurarea monumentelor clasate 

în grupa valorică A• (monumente istorice de valoare națională și 
universală) sau obiectivelor culturale de interes local, trebuie 
prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură care 
să ateste încadrarea acestora în aceste categorii 

      

25. In cazul proiectelor de iluminat public: 

Contractul/acordul proprietarului retelei publice de iluminat/ 
liniei electrice privind dreptul de folosinta asupra infrastructurii 
sistemului de distributie din partea proprietarului acesteia pe 
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toata durata de implementare si monitorizare a proiectului 
pentru investitiile  ce vizeaza modernizarea retelei publice de 
iluminat prin executarea unor investitii ce nu prevad executarea 
unor lucrari de constructii, daca este cazul. 

25.1. Contractul cu proprietarul retelei publice de iluminat 
privind dreptul de folosinta asupra infrastructurii retelei publice 
de iluminat din partea proprietarului acesteia pe toata durata 
de implementare si monitorizare a proiectului, insotit de acordul 
proprietarului infrastructurii privind amplasarea sistemului 
public de supraveghere (acordul proprietarului poate fi 
mentionat explicit si in cadrul contractului care atesta dreptul 
de folosinta a infrastructurii), in cadrul actiunilor ce vizeaza 
infiintarea, modernizarea sau extinderea sistemelor publice de 
supraveghere prin executarea unor investitii ce nu prevad 
executarea unor lucrari de constructii. 

      

25.2. Hotararea Consiliului Local de infiintare a serviciului public 
insotita de inventarul bunurilor din cadrul serviciului respective, 
daca este cazul 

      

26. – Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului – Anexa 
14 

      

27 - Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind 
asigurarea sustenabilității investiției 

      

28. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal       

29. Alte documente justificative (se vor specifica de către 

solicitant, 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             

 

9.  Solicitantul a utilizat varianta Cererii de Finanţare existenta pe site-ul GAL Tinutul Vinului 

la momentul lansarii apelului de selectie aferent măsurii M7/6B ? 

 DA       NU             
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10. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

DA     NU      
 

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

regăsesc obiectivele proiectului? 

DA     NU 

 

12. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa 

măsurii din SDL? 

DA      NU      

 

13. 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 

 

14. 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 

 

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

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

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

hârtie sunt: 

 conforme 

 neconforme 

 

Avizat: Manager GAL Tinutul Vinului                                 

Nume/Prenume ……………………....... 

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

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

 

Verificat: Expert 2 GAL Tinutul Vinului                                 

Nume/Prenume ……………………...... 

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

Data……........................................ 
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Întocmit: Expert  1 GAL Tinutul Vinului                                 

Nume/Prenume ……………………...... 

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

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

 specifică pentru  

MĂSURA M7/6B 

Dezvoltare rurala 

 

Expertul GAL „Tinutul Vinului” 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 solicitantului documente sau informații suplimentare (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. 
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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.  

Se stabilește tipul proiectului: servicii; 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ………….. 

Se completeaza cu obiectivul corespunzator 

Amplasarea proiectului 

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. 

Numarul de inregistrare al Cererii de finantare la GAL:  

Se completeaza cu numarul de inregistrare corespuzator, dat de catre GAL (nr.....din data 

de......) 

 

 

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. 

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 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? 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
http://www.galtinutulvinului.ro/


 

                                                                                     

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "TINUTUL VINULUI" 

 

14 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "TINUTUL VINULUI" 

Complex Comercial B1, et.1, camera 2, sat Oveselu, comuna Maciuca, jud. Valcea 
Telefon: +40371 036 288; Fax: +40372 252 940  

e-mail: galtinutulvinului@yahoo.com; web: www.galtinutulvinului.ro  

 

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 toate punctele din Cererea de finanţare sunt completate de solicitant si daca 

mentiunile trecute in Cererea de Finantare sunt reflectate in documentele anexa, astfel: 

 

 

A - PREZENTARE GENERALĂ 
A1. Măsura: se verifică dacă este precizată sub-măsura 19.2  - Masura M7/6B 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. 
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. 

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 

A6.1 – 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 (realizat pe baza 
HG28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general 
(realizat pe baza HG907/2016). 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. 

A6.2 - 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 
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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:  

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. 

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  
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 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. 
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B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR 

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei 

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei  

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 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.  

 

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.  

 

9. Solicitantul a utilizat varianta Cererii de Finanţare existenta pe site-ul GAL Tinutul 

Vinului la momentul lansarii apelului de selectie aferent măsurii M7/6B ? 
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Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL, în vigoare la momentul 

lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare 

utilizat de solicitant. 

 

10. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în  cerințele prevăzute în Apelul de 

selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile 

și alte elemente specificate de GAL. 

 

11. 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.  

 
12. Obiectivele și tipul de investiție 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.  

 

13. 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.  

 
14. 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? 
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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. În cazul în care solicitantul nu 
a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și 
cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au 
fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu 
diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 
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