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E1.2.1L FI A DE VERIFICARE A ÎNCADR RII PROIECTULUI
Sub-m sura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
local ”
Denumire solicitant: ..........................................................
Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………........
Prenume:……………...……………………………………………………......
Funcţie:………………………….......................................................
Titlul proiectului: ……………………………………………………………
Data lans rii apelului de selecție de c tre GAL: .......................
Data înregistr rii proiectului la GAL: ..................................
Data depunerii proiectului de c tre GAL la SLIN-OJFIR: ..............
Obiectivul și tipul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localit ți)
*se va specifica inclusiv dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al
Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării)
Num rul de înregistrare a cererii de finan are** :
1
2
3
4
5
F/N
19
2
___
____
Tip
Codificar Codificare Cod
Codifica
cerere
ea
a
Decizie rea
de
m surii
subm suri Autoriz aferent
finantar
i
are
Sube
GAL
m surii
PNDR a
c rei
cereri de
finanțare
a fost
utilizat
în
procesul
de
evaluare
**Se completeaz numai la nivelul OJFIR/CRFIR

6
11_ _
Nr. de
referinţ
al
licitaţie
i de
proiecte

7
_
Codul
Regiuni
i

8
__
Codul
Judeţulu
i

9
____
Num r
ul de
ordine
de
înregis
trare în
registr
u
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Partea I – VERIFICAREA CONFORMIT

II DOCUMENTELOR

1. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt
numerotate de c tre solicitant?
DA
NU
2. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
DA
NU
3. Cererea de finanţare este completat și semnat de solicitant?
NU
DA
4. Solicitantul a completat lista documentelor anex obligatorii şi cele impuse de tipul
m surii?
DA
NU
5. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anex obligatorii din
list ?
NU
DA
6. Copia electronic a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de
hârtie?
DA
NU
7. Copia scanat a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentat al turi de
forma electronic a Cererii de finanţare?
DA
NU
8. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
Concluzia verific rii:
Cererea de finanţare este :
 CONFORM
 NECONFORM
Observații:
___________________________________________________________________________
__
Aprobat/avizat,
Ştampila
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Director GAL Progressio___________________
Nume/Prenume _______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/_______
Verificat: Expert 2 GAL Progressio
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________
Întocmit: Expert 1 GAL Progressio
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________
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METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA ÎNCADR RII
PROIECTULUI
Aten ie! În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării 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 Progressio poate solicita documente sau informații suplimentare către
solicitant (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 (după caz).
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
Func ie
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
Data lans rii apelului de selec ie de c tre GAL
Se completeaz cu data lans rii apelului de selecție de c tre GAL. Data lans rii apelului de
c tre GAL va determina versiunea procedural aplicabil verific rilor privind încadrarea
proiectului și a eligibilit ții, realizate în cadrul tuturor proiectelor.
Data înregistr rii proiectului la GAL
Se completeaz cu data înregistr rii proiectului la GAL.
Obiectivul i tipul proiectului
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționat în Cererea de finanțare.
Se stabilește tipul proiectului:
 de servicii;
 de investi ii: - investiție nou
- modernizare
 cu sprijin forfetar.
Not ! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției
pentru o perioad minim , stabilit în cadrul de implementare național (de ex., proiecte de
cooperare).
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționat în Cererea de finanțare.
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METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU PARTEA I –
VERIFICAREA CONFORMIT II DOCUMENTELOR
1.
Dosarul Cererii de finan are este legat, iar documentele pe care le con ine sunt
numerotate de c tre solicitant?
Se verific dac Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine
sunt numerotate de c tre solicitant.
2.
Referin ele din Cererea de finan are corespund cu num rul paginii la care se
afl documentele din Dosarul Cererii de finan are?
Se verific dac referințele din Cererea de finanțare corespund cu num rul paginii la care se
afl documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de
finanțare.
3.
Cererea de finan are este completat i semnat de solicitant?
Se verific dac Cererea de finanţare este completat de solicitant astfel:
A - PREZENTARE GENERAL
A1. M sura: se verific dac este bifat sub-m sura 19.2 ...... pentru care se solicit finanţare
nerambursabil .
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verific dac numele solicitantului corespunde
celui menţionat în documentele anexate, dup caz.
A3. Titlu proiect: se verific dac este completat titlul proiectului.
A4. Descrierea succint a proiectului: Expertul verific dac solicitantul a completat acest
punct.
A5. Amplasarea proiectului: Expertul verific dac sunt completate c suţele corespunz toare
obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dac acestea
corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunz toare.
Pentru proiectele de servicii, expertul verific și prezentarea locației unde se vor desf șura
activit țiile din proiect (expertul verific locația/locațiile și logistica pentru desf șurarea
activit țiilor descrise de solicitant, dac îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de
desf șurare și a logisticii necesare prev zute în anunțul de selecție publicat de GAL).
A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:
A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c suţele
corespunz toare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau f r construcţii
montaj.
Expertul verific dac proiectele f r lucr ri de construcţii montaj au prev zute cheltuieli la
cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dac nu sunt prev zute
cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamn c proiectul este f r lucr ri de construcţii
montaj, iar solicitantul a bifat în c suţa corespunz toare din dreptul punctului A6.1. În caz
contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în c suţa corespunz toare din
dreptul punctului A6.1. Dac bifa nu este corespunz toare, expertul corecteaz bifa, înscriind
acest lucru la rubrica Observaţii.
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Pentru proiectele de servicii, expertul verific dac solicitantul a bifat c suța corespunz toare
– proiect de servicii.
A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verific dac solicitantul a bifat c suța
corespunz toare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadreaz . Expertul
verific documentele constitutive ale solicitantului.
În cazul proiectelor de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c suţele
corespunz toare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nou .
Expertul verific corectitudinea r spunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea
proiectului (A4). Dac bifa nu este corespunz toare, expertul corecteaz bifa, înscriind acest
lucru la rubrica Observaţii.
A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c suța
corspunz toare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadreaz . Expertul
verific documentele constitutive ale solicitantului.
B - INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL
B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Informații privind solicitantul:
Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dac data de înființare corespunde celei
menţionate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.
Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dac data corespunde celei menţionate în
documentele justificative corespunz toare.
Cod de înregistrare fiscal : expertul verific dac acesta corespunde celui menţionat în lista
de documente.
Statutul juridic al solicitantului: expertul verific dac acesta corespunde celui menţionat în
lista de documente.
Codul unic de înregistrare APIA - exist dou situaţii:
1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul
verific codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verific completarea
cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui
automat un num r de înregistrare (cod RO).
B1.2 Sediul social: expertul verific dac adresa sediului social corespunde celei menţionate
în documentele justificative corespunz toare.
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și
specimenul de semn tur : Se verific concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate
şi dac este completat specimenul de semn tur .
B2. Informaţii referitoare la persoana responsabil legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac
informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al
reprezentantului legal.
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B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac toate
informaţiile menţionate în aceast secțiune corespund celor care figureaz în actul de identitate
al reprezentantului legal.
B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR
B3.1 Denumirea b ncii/trezoreriei
B3.2 Adresa b ncii/trezoreriei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului: expertul verific dac coordonatele furnizate corespund
solicitantului, a c rei descriere a fost f cut la punctul B1, precedent. Toate informaţiile
trebuie s concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprim în
moneda: LEI.
4.
Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de
tipul m surii?
Expertul verific dac sunt bifate c suţele.
5.
Solicitantul a ata at la Cererea de finan are toate documentele anex obligatorii
din list ?
Expertul verific dac solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul
listei documentelor anexate corespunz toare modelului de Cerere de finanțare utilizat.
6.
Copia electronic a Cererii de finan are corespunde cu dosarul original pe
suport de hârtie?
Expertul verific concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face
prin sondaj.
7.
Copia scanat a documentelor ataşate Cererii de finan are este prezentat
al turi de forma electronic a Cererii de finan are?
Se verific dac pe CD exist fişierele scanate conform listei documentelor.
8.
Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?
Expertul verific dac este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunz toare
cheltuielilor eligibile și neeligibile şi c operaţiunile previzionate sunt menţionate în
coloanele prev zute în acest scop. Dac informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare
este declarat neconform .
9.
Fi a de verificare a conformit ii emis de GAL este ata at la Cererea de
finan are i este semnat de cel pu in doi exper i evaluatori?
Expertul verific existența Fișei de verificare a conformit ții emis de GAL și dac este
semnat de cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de
verificare ”4 ochi”.
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În cazul în care GAL este beneficiar, se verific dac fișa de verificare a conformit ții este
semnat de c tre experții entit ții c tre care au fost externalizate serviciile de evaluare.
Cererea de finan are va fi declarat ”neconform ” dac cel pu in un punct de verificare
va prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se men ioneaz la rubrica Observa ii, dar se
continu verificarea încadr rii proiectului pentru ca la final solicitantul s fie în tiin at
de toate condi iile neîndeplinite (dac este cazul).

Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADR RII PROIECTULUI
1. I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanț cu ultima
variant de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la
momentul lans rii Apelului de selecție de c tre GAL Progressio?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
II) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanț cu ultima
variant de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferent sub-m surii din PNDR cu investiții
similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prev zute în
proiectele ce vor fi finanțate prin subm sura 19.2, în vigoare la momentul lans rii Apelului de
selecție de c tre GAL?
NU
NU ESTE CAZUL
DA
2. Proiectul respect cerințele menționate în Apelul de selecție?
DA
NU
3. Valoarea finanț rii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
DA
NU
4. I) Localizarea proiectului de servicii respect condițiile specificate în Ghidul de
implementare?
NU
NU ESTE CAZUL 
DA
II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de
Acțiune Local care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa m surii 19 din cadrul
PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?
DA
NU
NU ESTE CAZUL 
5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în m sura în care se
reg sesc obiectivele proiectului?
DA
NU
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6. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadreaz
în fișa m surii din SDL?
DA
NU
7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare,
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul m surii respective?
DA
NU
8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prev zuţi în fișa tehnic a
m surii din SDL, sunt completaţi de c tre solicitant?
DA
NU
DA cu diferențe
Tipul de beneficiar promotor al proiectului

ONG
Sector public
IMM
Alții
Indicatori de monitorizare
Domeniul
de Domeniul/i
de
intervenție principal intervenție secundar/e

Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru  ……………..
……………..
toate proiectele) – 1A
 ……………..

Numărul de locuri de muncă create b rbați
……………..
(obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A
 ……………..

femei
……………..

Num rul total de operațiuni de cooperare sprijinite în  ……………..
……………..
cadrul m surii de cooperare (art.35 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013) - 1B
 ……………..

Num rul total al participanților instruiți - 1C
……………..
Num rul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
 ……………..

2A
……………..
 ……………..

2B
……………..


2C
……………..
……………..
Num rul de exploatații agricole care primesc sprijin
pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele
locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum
și la grupuri/organizații de produc tori
 ……………..

3A
……………..
 ……………..

3B
……………..
Suprafaț total agricol (ha)
 ……………..

4A
……………..
 ……………..

4B
……………..
 ……………..

4C
……………..
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Suprafaț total forestier (ha)
4A
4B
4C
Suprafaț total (ha) - 5A
Investiții Totale (publice+private)
5B
5C
Suprafața total sau UVM în cauz – 5D
Suprafaț total – 5E
Populație
net
care
beneficiaz
de
servicii/infrastructuri îmbun t țite – 6B
Populație net care beneficiaz de servicii TIC – 6C
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate
cu obiectivele stabilite în fișa m surii din SDL
Num r acțiuni
…………………………






……………..
……………..
……………..
……………..






……………..
……………..
……………..
……………..







……………..
……………..
……………..
……………..
……………..







……………..
……………..
……………..
……………..
……………..



……………..



……………..




……………..
……………..




……………..
……………..

II. Verificarea documentelor anexate
Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii
de finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că
acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu
este cazul” din partea dreaptă a tabelului și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru
care a bifat „Nu este cazul”.
Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la
solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă
copie cu originalul”, unde este cazul.
Existen a
documentului
DOCUMENT
DA NU
1. Raportul asupra utiliz rii altor programe de finanțare
nerambursabil (obiective, tip de serviciu, elemente clare de
identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și
stadiul proiectului, perioada derul rii proiectului) întocmit de





Concor
dan
copie/
original

Nu
este
cazul
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solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe
de finanțare nerambursabil în perioada de programare anterioar ,
pentru aceleași tipuri de servicii.
2.Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare
pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra
utiliz rii altor programe de finanțare nerambursabil 1
3.Documente care s ateste expertiza experților de a implementa
activit țiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe,
atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare
etc.)
4.Documente constitutive/Documente care s ateste forma de
organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act
Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscal ,
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).
*

În acest caz, dac în timpul evalu rii se constat c documentul
prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin
informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care
trebuie s le conțin .
5. Certificat/certificate care s ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale
emise de Direcția General a Finanțelor Publice
Certificate de atestare fiscal , emise în conformitate cu art. 112 și
113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedur Fiscal ,
republicat , de c tre:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale
Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plat c tre
bugetul general consolidat al statului;
b) Autorit țile administrației publice locale, în raza c rora își au
sediul social și puncte de lucru (dup caz), pentru obligațiile de plat
c tre bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar
asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie s menţioneze clar
lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau
locale” sau bararea rubricii în care ar trebui s fie menţionate).
Decizia de rambursare aprobat a sumelor negative solicitate la
rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate
pentru soluționarea cererilor de restituire.

































A este do u e te tre uie să o ți ă date o rete privi d o ie tivul proie tului, lo ația și perioada de
desfășurare, u ărul de a țiu i, u ăr de parti ipa ți et , î fu ție de tipul servi iului. Do u e tele tre uie
să prezi te viza fi a țatorului.
1
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Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care aceast eșalonare a
fost acordat .
Document de la banc /trezorerie cu datele de identificare ale
trezoreriei /b ncii și ale contului aferent proiectului FEADR
(denumirea, adresa trezoreriei/b ncii, codul IBAN al contului în care
se deruleaz operațiunile cu AFIR).
Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere
la stabilirea rezonabilit ții prețurilor. Acestea trebuie s aib cel
puțin urm toarele caracteristici:
S fie datate, personalizate și semnate;
S conțin detalierea unor specificații tehnice minimale;
S conţin preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de
bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezint oferte comparabile, care r spund
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 c tre operatori economici reali și care
îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de c tre experții
evaluatori.
Documente care s demonstreze asigurarea cofinanț rii de c tre
beneficiar*:
a) extras de cont bancar vizat şi datat de banc cu cel mult cinci zile
lucr toare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul
cofinanţ rii prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de
depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţ mai mic sau
egal cu trei luni faţ de data închiderii licitaţiei de proiecte;
sau
b) extras de cont bancar vizat şi datat de banc cu cel mult cinci zile
lucr toare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul
existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsoriz ri,
donaţii, însoţit de un document care s ateste sursa respectiv , emis
de organizaţia care a acordat-o;
sau
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat,
emise şi vizate de banc , în cazul cofinanţ rii prin titluri de stat cu o
scadenţ mai mic sau egal de trei luni faţ de data închiderii
licitaţiei de proiecte;
Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul
responsabilului legal al proiectului c nu va utiliza în alte scopuri
50% din cofinanțarea privat .
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la b nci de pe teritoriul
României.
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sau
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucr toare faţ
de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de
banc , în cazul cofinanţ rii prin linie de credit cu o valabilitate de un
an faţ de data lans rii licitaţiei de proiecte, deschis la o banc ;
*exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie
r spundere, la depunerea cererii de finanțare, c vor prezenta dovada
cofinanț rii private la data semn rii contractului. Nu se depun în
cazul finanț rii publice de 100%.
Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare,
din care s rezulte faptul c solicitantul nu se afl 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 accept inclusiv versiunea scanat , conform prevederilor
Ordonanței de Urgenț nr. 41/2016.
Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe
acțiuni, mijloace, perioade și activit ți de promovare cu rezultate
scontate pentru proiectul depus)
Documente care atest dreptul de proprietate/folosinț (contract de
concesionare/comodat/închiriere/administrație) pentru exploatația
agricol *
*În situaţia în care prim riile nu pot elibera copia Registrului agricol
cu situaţia curent , se va depune copia ultimei înregistrari a
registrului agricol însoţit de adeverinţ emis de prim rie privind
situaţia curent .
Contract de munc pentru formatori
Contract de închiriere/contract de colaborare/documente de
proprietate pentru spațiul unde se va desf șura activitatea propus
Lista de inventar pentru a justifica capacitatea tehnic
Contracte anterioare de prest ri servicii/colaborare/scrisoare de
recomandare care dovedesc experiența anterioar
Declarație privind faptul c toate serviciile oferite prin aceste
proiecte, vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu,
nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu
Declarație privind faptul c solicitantul se angajeaz s cuprind în
desf șurarea activit ților proiectului (activit ți de instruire
profesional și dobândire de competențe respectiv acțiuni de
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informare și difuzare de cunoștiințe) și beneficiari direcți sau
indirecți ai m surilor M2, M9 și M10 inclusiv angajații și asociații
beneficiarilor direcți
Alte documente justificative, dup caz

















Concluzia verific rii:
Proiectul este încadrat corect:
 DA
 NU
Observații:
___________________________________________________________________________
Aprobat/Avizat,
Ștampila
Director GAL PROGRESSIO
Nume/Prenume ________________________________________
Semnătura _______________________
Data_____/_____/___________
Verificat: Expert 2 GAL PROGRESSIO
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________
Întocmit:Expert 1 GAL PROGRESSIO
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
Am luat la cunoştin ,
Reprezentant legal al solicitantului:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura ________________________
Data_____/_____/___________

Ștampila
(numai pentru beneficiari
publici)
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METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU PARTEA A II A –
VERIFICAREA ÎNCADR RII PROIECTULUI
1.
I) Modelul de Cerere de finan are utilizat de solicitant este în concordan cu
ultima variant de pe site-ul AFIR a Cererii de finan are pentru proiecte de servicii, în
vigoare la momentul lans rii Apelului de selec ie de c tre GAL?
Se verific dac versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul
lans rii Apelului de selecție de c tre GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare
utilizat de solicitant. Dac a utilizat alt variant (care nu corespunde cu cea existent pe siteul Agenţiei), cererea de finanţare este respins .
II) Modelul de Cerere de finan are utilizat de solicitant este în concordan cu
ultima variant de pe site-ul AFIR a Cererii de finan are aferent subm surii din
PNDR cu investi ii similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de beneficiar i
cu investi iile prev zute în proiectele ce vor fi finan ate prin Sub-m sura 19.2, în
vigoare la momentul lans rii Apelului de selec ie de c tre GAL?
Se verific dac versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR aferent sub-m surii din
PNDR cu investiții similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu
investițiile prev zute în proiect, în vigoare la momentul lans rii Apelului de selecție de c tre
GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dac a utilizat alt
variant (care nu corespunde cu cea existent pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este
respins .
2.
Proiectul respect cerin ele men ionate în Apelul de selec ie?
Expertul verific dac proiectul depus se încadreaz în cerințele prev zute în Apelul de
selecție, în ceea ce privește valoarea maxim nerambursabil pe proiect, obiectivele eligibile
și alte elemente specificate de GAL.
3.
Valoarea finan rii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
Expertul verific dac valoarea finanț rii nerambursabile a proiectului dep șește suma de
200.000 euro și dac da, cererea de finanțare este respins .
4.
I) Localizarea proiectului de servicii respect condi iile stabilite prin Ghidul de
implementare?
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Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe
teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în
afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dac beneficiul sprijinului se adreseaz
teritoriului GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe
teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.
Expertul verific dac datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din
Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul
verific Strategia de Dezvoltare Local a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verific :
- pentru proiectele ce se reg sesc în obiectivele m surii de formare/informare, dac
localit țile din care vor fi selectați participanții la activit țile menționate în proiect fac parte
din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizeaz acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dac
localit țile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizeaz servicii pentru populație, dac localit țile din care vor fi
selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din
teritoriul GAL.
Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de finanțare, se verific (numai în cazul proiectelor ce se
reg sesc în obiectivele m surii de formare profesional /informare și în cazul proiectelor care
vizeaz activit ți de informare și promovare a produselor agricole sau alimentare care fac
obiectul unei scheme de calitate/scheme de certificare a exploatațiilor agricole) dac locațiile
descrise corespund cerințelor din Apelul de selecție al GAL pentru acțiunile de acest tip, iar
pentru acțiunile demonstrative/de informare, se verific dac solicitantul a menționat
localit țile în care se vor desf șura aceste acțiuni.
Dac examinarea documentelor confirm amplasarea proiectului în spatiul LEADER și
respect cerințele, expertul bifeaz p tratul cu „DA” din fişa de verificare a încadr rii
proiectului.
În caz contrar, expertul bifeaz „NU” şi motiveaz poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la
sfârşitul secțiunii II a fişei de verificare a încadr rii proiectului.
În cazul în care proiectul vizeaz obiective de investiții, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.
II) Localizarea proiectului de investi ii este în spa iul LEADER acoperit de
Grupul de Ac iune Local care a selectat proiectul, a a cum este definit în fi a m surii
19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 i în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?
Expertul verific dac localitatea/localit țile pe care se va realiza investiția (așa cum se
menționeaz în Cererea de finanțare) se reg sește/reg sesc pe teritoriul acoperit de GAL conform Strategiei de Dezvoltare Local a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi
amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacent acestuia, cu condiția ca solicitantul s
aib sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, investiția s se realizeze pe teritoriul GAL
și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricol /num rul de animale) s
se afle pe teritoriul GAL.
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În cazul în care proiectul vizeaz obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.
5.
Proiectul pentru care s-a solicitat finan are este încadrat corect în m sura în
care se reg sesc obiectivele proiectului?
Expertul va verifica încadrarea corect a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa
m surii din SDL. Se verific dac obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se
reg sesc în fișa m surii din SDL. Dac informațiile nu se reg sesc, cererea de finanțare este
respins .
6.
Obiectivele i tipul de investi ie/serviciu prezentate în Cererea de finan are se
încadreaz în fi a m surii din SDL?
Expertul verific dac obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în
Cererea de finanțare se reg sesc în Fișa m surii – parte integrant în Strategia de Dezvoltare
Local a GAL ce a selectat proiectul. Dac informațiile respective nu se reg sesc, Cererea de
finanțare este respins .
7.
Domeniul de interven ie în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de
finan are, corespunde Domeniului de interven ie prezentat în SDL în cadrul m surii
respective?
Expertul verific dac proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform
Fișei m surii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Local .
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul
m surii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare
cu informațiile din Fișa m surii. Dac Domeniul de intervenție nu este selectat corect,
conform Fișei m surii din SDL, proiectul este respins.
8.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de interven ie pe care este
încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prev zu i în fi a
tehnic a m surii din SDL, sunt completa i de c tre solicitant?
Expertul verific dac beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare
corespunz tori domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dac este cazul), pe
care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dac este cazul),
conform fișei m surii din SDL. Dac indicatorii au fost completați corect, expertul bifeaz
DA și completeaz tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care
solicitantul nu a completat secțiunea corespunz toare indicatorilor de monitorizare, expertul
bifeaz NU și cererea de finanțare este respins . În cazul în care indicatorii din cererea de
finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de c tre solicitant, expertul
bifeaz "DA cu diferențe" și completeaz tabelul cu informația corect .
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II. Verificarea documentelor anexate
Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E/D a Cererii
de finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că
acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu
este cazul” din partea dreaptă a tabelului și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru
care a bifat „Nu este cazul”.
Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la
solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă
copie cu originalul”, unde este cazul.
DOCUMENTE DE PREZENTAT
1. Raportul asupra utiliz rii altor programe de finanțare
nerambursabil (obiective, tip de serviciu, elemente clare
de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile,
costul și stadiul proiectului, perioada derul rii
proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care
au mai beneficiat de alte programe de finanțare
nerambursabil în perioada de programare anterioar ,
pentru aceleași tipuri de servicii.
2.Proces verbal de predare-primire/recepție sau
documente similare pentru proiectele de servicii
finalizate incluse în Raportul asupra utiliz rii altor
programe de finanțare nerambursabil 2
3.Documente care s ateste expertiza experților de a
implementa activit țiile proiectului (cv-uri, diplome,
certificate, referințe, atestare ca formator emise conform
legislației naționale în vigoare etc.)
4.Documente constitutive/Documente care s ateste
forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului
(Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare,
Cod de Înregistrare Fiscal , Înscrierea în Registrul
asociațiilor și fundațiilor etc.).

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTE
Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului.

Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului.
Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului.

Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicit
originalul documentelor și
expertul verific concordanța
copiei cu originalul, bifând c suța
*
În acest caz, dac în timpul evalu rii se constat c corespunz toare în coloana
documentul prezentat de solicitant nu este suficient, ’’Concordanța copie cu
A este do u e te tre uie să o ți ă date o rete privi d o ie tivul proie tului, lo ația și perioada de
desfășurare, u ărul de a țiu i, u ăr de parti ipa ți et , î fu ție de tipul servi iului. Do u e tele tre uie
să prezi te viza fi a țatorului.
2
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evaluatorul va solicita prin informații suplimentare originalul”.
documentul necesar cu elementele pe care trebuie s le
conțin .
5. Certificat/certificate care s ateste lipsa datoriilor Controlul conformit ţii va consta
fiscale și sociale emise de Direcția General a Finanțelor în verificarea existenței
Publice
documentului. Se solicit
originalul documentelor și
Certificate de atestare fiscal , emise în conformitate cu expertul verific concordanța
art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de copiei cu originalul, bifând c suța
Procedur Fiscal , republicat , de c tre:
corespunz toare în coloana
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor ’’Concordanța copie cu
Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale originalul”.
și sociale de plat c tre bugetul general consolidat al
statului;
b) Autorit țile administrației publice locale, în raza
c rora își au sediul social și puncte de lucru (dup caz),
pentru obligațiile de plat c tre bugetul local (numai în
cazul în care solicitantul este proprietar asupra
imobilelor). Aceste certificate trebuie s menţioneze clar
lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale,
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui
s fie menţionate).
Decizia de rambursare aprobat a sumelor negative
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau
alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de
restituire.
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care aceast
eșalonare a fost acordat .
Document de la banc /trezorerie cu datele de identificare Controlul conformit ţii va consta
ale trezoreriei /b ncii și ale contului aferent proiectului în verificarea existenței
FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/b ncii, codul documentului. Se solicit
IBAN al contului în care se deruleaz operațiunile cu originalul documentelor și
AFIR).
expertul verific concordanța
copiei cu originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie Controlul conformit ţii va consta
avute în vedere la stabilirea rezonabilit ții prețurilor. în verificarea existenței
Acestea trebuie s
aib
cel puțin urm toarele documentului. Se solicit
caracteristici:
originalul documentelor și
S fie datate, personalizate și semnate;
expertul verific concordanța
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S conțin detalierea unor specificații tehnice
minimale;
S conţin preţul de achiziţie, defalcat pe
categorii de bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezint oferte comparabile, care
r spund 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 c tre operatori economici reali și care îndeplinesc
condițiile de calificare, verificabile de c tre experții
evaluatori.
Documente care s demonstreze asigurarea cofinanț rii
de c tre beneficiar*:
a) extras de cont bancar vizat şi datat de banc cu cel
mult cinci zile lucr toare înainte de data depunerii cererii
de finanţare, în cazul cofinanţ rii prin surse proprii
(autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative
şi dematerializate, cu o scadenţ mai mic sau egal cu
trei luni faţ de data închiderii licitaţiei de proiecte;
sau
b) extras de cont bancar vizat şi datat de banc cu cel
mult cinci zile lucr toare înainte de data depunerii cererii
de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare
de tipul: granturi, sponsoriz ri, donaţii, însoţit de un
document care s ateste sursa respectiv , emis de
organizaţia care a acordat-o;
sau
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri
de stat, emise şi vizate de banc , în cazul cofinanţ rii
prin titluri de stat cu o scadenţ mai mic sau egal de
trei luni faţ de data închiderii licitaţiei de proiecte;
Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de
Angajamentul responsabilului legal al proiectului c nu
va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privat .
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la b nci de
pe teritoriul României.
sau
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile
lucr toare faţ de data depunerii cererii de finanţare şi
Contractul de credit vizat de banc , în cazul cofinanţ rii
prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţ de data
lans rii licitaţiei de proiecte, deschis la o banc ;

copiei cu originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.

Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului.
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*exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație
pe proprie r spundere, la depunerea cererii de finanțare,
c vor prezenta dovada cofinanț rii private la data
semn rii contractului. Nu se depun în cazul finanț rii
publice de 100%.
Certificat constatator emis conform legislației naționale
în vigoare, din care s rezulte faptul c solicitantul nu se
afl 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 conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicit
originalul documentelor și
expertul verific concordanța
copiei cu originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
Controlul conformit ţii va consta
*Se accept inclusiv versiunea scanat , conform în verificarea existenței
prevederilor Ordonanței de Urgenț nr. 41/2016.
documentului. Se solicit
originalul documentelor și
expertul verific concordanța
copiei cu originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Program de promovare (care include planul de informare Controlul conformit ţii va consta
defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activit ți de în verificarea existenței
promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) documentului.
Documente care atest dreptul de proprietate/folosinț
(contract
de
concesionare/comodat/
închiriere/
administrație) pentru exploatația agricol *
*În situaţia în care prim riile nu pot elibera copia
Registrului agricol cu situaţia curent , se va depune
copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţit de
adeverinţ emis de prim rie privind situaţia curent .
Contract de munc pentru formatori

Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicit
originalul documentelor și
expertul verific concordanța
copiei cu originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicit
originalul documentelor și
expertul verific concordanța
copiei cu originalul, bifând c suța
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Contract de închiriere/contract de colaborare/documente
de proprietate pentru spațiul unde se va desf șura
activitatea propus

Lista de inventar pentru a justifica capacitatea tehnic
Contracte anterioare de prest ri servicii/colaborare/
scrisoare de recomandare care dovedesc experiența
anterioar

Declarație privind faptul c toate serviciile oferite prin
aceste proiecte, vor fi gratuite și accesibile tuturor
persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza
niciunui criteriu
Declarație privind faptul c solicitantul se angajeaz s
cuprind
în desf șurarea activit ților proiectului
(activit ți de instruire profesional și dobândire de
competențe respectiv acțiuni de informare și difuzare de
cunoștiințe) și beneficiari direcți sau indirecți ai
m surilor M2, M9 și M10 inclusiv angajații și asociații
beneficiarilor direcți
Alte documente justificative, dup caz

corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicit
originalul documentelor și
expertul verific concordanța
copiei cu originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului.
Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului. Se solicit
originalul documentelor și
expertul verific concordanța
copiei cu originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu
originalul”.
Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului.
Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului.

Controlul conformit ţii va consta
în verificarea existenței
documentului.
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Se va considera c proiectul nu este încadrat corect i Cererea de finan are este respins
dac cel pu in un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.
În acest caz, concluzia verific rii este comunicat solicitantului i verificarea cererii de
finan are se opre te în aceast etap .

