Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro
Fişa de conformitate: Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală”
M3/6A – Susținerea întreprinderilor

Nr. înregistrare: ……………………………..

FIŞA DE CONFORMITATE
Denumire solicitant: .....................................................
Statutul juridic: ………………………………………
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:…………………………………………………
Prenume:……………...………………………………
Func ie:…………………………...................................
Titlul proiectului: .....................................................
Data înregistr rii proiectului la GAL: .....................................................
Amplasare (localitate/localit ți):.....................................................

I. Verificarea Cererii de finanţare
1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este ceea în vigoare la momentul
lans rii Apelului de selecție de c tre GAL?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
2. Dosarul Cererii de finan are este legat, iar documentele pe care le con ine sunt numerotate
de c tre solicitant?
DA
NU
3. Referințele din Cererea de finantare corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
DA
NU
4. Copia scanat a documentelor ataşate Cererii de finan are este prezentat al turi de forma
electronic a Cererii de finan are?
DA
NU
5. Copia electronic a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de
hârtie?
DA
NU
6. Dosarul original al Cererii de finan are corespunde cu copia pe suport hârtie?
DA
NU
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7. Cererea de finan are este completat și semnat de solicitant?
DA
NU
8. Codul unic de identificare RO existent/atribuit?
DA
NU
9. Pe fiecare copie, a unui document original care r mâne în posesia solicitantului, apare
men iunea „conform cu originalul” şi semn tura beneficiarului?
DA
NU
10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finan are referitoare la ob inerea
unei asisten e financiare nerambursabile din alte fonduri?
DA
NU
11. Dac solicitantul a obținut asistenț financiar nerambursabil pentru același tip de
serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare:
Raportul asupra utiliz rii altor programe de finan are nerambursabil (obiective, tip de
serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale serviciului/investitiei, 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/investitii?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
12. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul
m surii?
DA
NU
13. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anex obligatorii din list ?
DA
NU
14. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunz toare proiectului din Declara ia pe
propria r spundere a solicitantului ?
DA
NU
15. Solicitantul a datat și semnat Declara ia pe propria r spundere a solicitantului?
DA
NU
16. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA
NU
17. Proiectul respect cerințele menționate în Apelul de selecție?
DA
NU
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18. Valoarea finanț rii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
DA
NU
19. 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 
20. Obiectivele, tipul de beneficiar, tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de
finanțare se încadreaz în fișa m surii din SDL?
DA
NU
21. 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
22. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prev zu i în anexa cererii de
finanțare, sunt completa i de c tre solicitant?
DA
NU
DA cu diferențe
Indicatori de monitorizare

Domeniul de
intervenție principal




……………..
……………..
……………..

Domeniul/i de
intervenție
secundar/e

……………..

……………..

……………..
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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.
Existența
documentului
DOCUMENT

1.Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prev d
construcții‐montaj cât și pentru proiectele f r construcții‐montaj

2.1 Situaţiile financiare (bilan – formularul 10, contul de profit şi
pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului
depunerii proiectului înregistrate la Administra ia Financiar în care
rezultatul opera ional (rezultatul de exploatare din contul de profit și
pierdere ‐ formularul 20) s fie pozitiv (inclusive 0).
În cazul în care solicitantul este înfiin at cu cel pu in doi ani
financiari înainte de anul depunerii cererii de finan are se vor depune
ultimele doua situa ii financiare.
Excep ie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de
finan are.
sau
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul
precedent depunerii proiectului, înregistrat la Administra ia
Financiar (formularul 200), însoțit de Anexele la formular în care
rezultatul brut (veniturile s fie cel pu in egale cu cheltuielile)
obținut în anul precedent depunerii proiectului s fie pozitiv
(inclusiv 0)

Concor
danţ
copie/
original

Nu
DA NU este
cazul
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şi/sau
2.3 Declaraţia privind veniturile din activit ţi agricole impuse pe
norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat
la depunerea cererii de finan are;
Sau
2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrat la Administra ia
Financiar , în cazul solicitan ilor care nu au desf şurat activitate
anterior depunerii proiectului.
Pot ap rea urm toarele situații:
a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului,
aceștia nu vor depune situațiile financiare.
b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este
anul înființ rii, nu se analizeaz rezultatul operațional din contul de
profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care
poate fi și negativ.
c) În cazul solicitan ilor care nu au desf şurat activitate anterioar
depunerii proiectului şi au depus la Administra ia Financiar
Declara ia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii
proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finan are solicitantul va
depune Declaraţia de inactivitate înregistrat la Administra ia
Financiar .
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane
fizice autorizate:
Declarație special privind veniturile realizate în anul precedent
depunerii proiectului înregistrat la Administrația Financiar .
3. Documente pentru terenurile și/sau cl dirile aferente
realiz rii investițiilor:
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucr ri de
construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va
prezenta înscrisul care s certifice, dup caz:
a) Dreptul de proprietate private
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privat , reprezentate
de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional
sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de
proprietate, precum: - Actele juridice translative de proprietate,
precum contractele de vânzare-cump rare, donație, schimb, etc; Actele juridice declarative de proprietate, precum împ rțeala
judiciar sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum
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hot rârile judec torești cu putere de resjudecata, de partaj, de
constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale,
precum ordonanțele de adjudecare;
b) Dreptul de concesiune
- Contract de concesiune care acoper o perioad de cel puțin 10 ani
începând cu anul depunerii cererii de finan are, corespunz toare
asigur rii sustenabilit ții investiției şi care ofer dreptul titularului de
a executa lucr rile de construcție prev zute prin proiect, în copie. În
cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de
o adres emis de concedent care s specifice dac pentru cl direa
concesionat exist solicit ri privind retrocedarea. În cazul
contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o
adres emis de concedent care s specifice: - suprafa a concesionat
la zi - dac pentru suprafa a concesionat exist solicit ri privind
retrocedarea sau diminuarea şi dac da, s se men ioneze care este
suprafa a supus acestui proces; - situa ia privind respectarea
clauzelor contractuale, dac este în graficul de realizare a
investi iilor prev zute în contract, dac concesionarul şi-a respectat
graficul de plat a redeven ei şi alte clauze.
c) Dreptul de superficie. contract de superficie care acoper o
perioad de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finan are, corespunz toare asigur rii sustenabilit ții investiției şi care
ofer dreptul titularului de a executa lucr rile de construcție
prev zute prin proiect, în copie.
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de
documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în
evidențele de cadastru și carte funciar (extras de carte funciar
pentru informare din care s rezulte inscrierea dreptului în cartea
funciar , precum și încheierea de carte funciar emis de OCPI), în
termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile
înaintea depunerii proiectului)
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de
mașini și/sau utilaje f r montaj sau al c ror montaj nu necesit
lucrari de construcții și/sau lucr ri de intervenții asupra
instalațiilor existente (electricitate, ap , canalizare, gaze,
ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o
perioad de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii
de finanţare care s certifice, dup caz:
a) dreptul de proprietate privat ,
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b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosin cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosinț (comodat)
g) dreptul de închiriere/locațiune.
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de
locațiune/închiriere, contract de comodat.
Definițiile drepturilor reale/ de creanț și ale tipurilor de contracte
din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accep iunea Codului
Civil în vigoare la data lans rii prezentului ghid.
Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una
dintre cele 2 condi ii (situa ii) de mai jos:
A. vor fi însoțite de:
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în
evidențele de cadastru și carte funciar (extras de carte funciar
pentru informare din care s rezulte inscrierea dreptului în cartea
funciar , precum și încheierea de carte funciar emis de OCPI), în
termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile
înaintea depunerii proiectului)
SAU
B. vor fi incheiate în form autentic de c tre un notar public sau
emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare
judecatoreasca. Atenție! Nu se accept documente cu încheiere de
dat cert emise de c tre un notar public.
Aten ie! În situa ia în care imobilul pe care se execut investi ia nu
este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul
creditorului privind execu ia investi iei şi graficul de rambursare a
creditului.
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea
Cererii de finan are în cazul PFA,II, IF, care de in în coproprietate
so /so ie, terenul aferent investi iei, în calitate de persoane fizice
pân la autorizarea conform OUG 44/2008: “În cazul solicitan ilor
Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau
Intreprinderi Familiale, care de in în proprietate terenul aferent
investi iei, în calitate de persoane fizice împreun cu so ul/so ia, este
necesar s prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul
prin care a fost dobândit terenul de persoana fizic , conform
7
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documentelor de la punctul 3.1, cât şi declara ia so ului/so iei prin
care îşi d acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului
de c tre PFA, II sau IF, pe toat perioada de valabilitate a
contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat
în form autentic . Aceste documente vor fi ad ugate la Cererea de
finanțare în câmpul ‘’Alte documente”
4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila prim riei şi
men iunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calit ii de
membru al gospod riei agricole
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect
6. Documente care atest forma de organizare a solicitantului.
6.1 Hotar re judec toreasc definitiv pronun at pe baza actului
de constituire și a statutului propriu, în cazul Societ ilor agricole,
însoțit de Statutul Societ ții agricole;
6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativ agricol .
8. Certificat de atestarea fiscal
12. Documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare a investiției emise de o instituție financiar în original
(extras de cont și/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de
zile de la primirea notific rii privind selectarea cererii de finanțare
14. Certificat de urbanism pentru investitia propus prin
proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prev d
construc ii, înso it, dac este cazul, de actul de transfer a dreptului şi
obliga iilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a
adresei de înştiin are
16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de
primire turistic tip agro‐pensiune sau restaurante clasificate
conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonan a de
Urgen
nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul
moderniz rii/extinderii).
19. Declarație expert contabil
23. Certificat constatator
24. Certificat de înregistrare fiscal
26. Document care atest codul unic de înregistrare APIA
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Concluzia verific rii conformit ţii Cererii de finanţare este:
 CONFORM

 NECONFORM

Observații:
_____________________________________________________________________________
Aprobat,
Director/Preşedinte As. GAL Progressio
Nume/Prenume ______________________
Semnătura _______________________
Data_____/_____/___________

Ştampila

Verificat:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
Întocmit: Expert As. GAL Progressio
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
Am luat la cunoştinţ ,
Reprezentant legal al solicitantului:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura ________________________
Data_____/_____/___________
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Metodologie de aplicat pentru verificarea conformit ții
I. Verificarea Cererii de finanțare
1. Solicitantul a utilizat variant actual , în momentul lans rii apelului de selecție, a
Cererii de finanțare, disponibil pe site-ul asociației aferent m surii?
Se verific dac versiunea cererii de finanțare de pe site-ul asociației, în vigoare la momentul
lans rii apelului de selecție, corespunde cu cea menționat în cererea de finanțare depus de
solicitant. Dac a utilizat alt variant (nu cea existent pe site-ul), cererea de finanțare este
declarat neconform .
2. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt
numerotate de c tre solicitant?
Se verific dac Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt
numerotate de c tre solicitant.
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?
Se verific dac referințele din Cererea de finanțare corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Lista documentelor din cererea de finan are şi din Dosarul Cererii de Finanțare.
4. Copia scanat a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentat al turi de
forma electronic a Cererii de finanţare?
Se verific dac pe CD exist fişierele scanate conform listei documentelor. Dac exist
concordan , expertul bifeaz Da, în caz contrar bifeaz Nu şi Cererea de finan are este
neconform .
5. Copia electronic a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport
hârtie?
Expertul verific concordanța dosarul original a Cererii de finanțare pe hârtie, cu copia
electronic . Verificarea se face de la document la document. Dac se constat diferen e între CF
pe suport de hârtie şi suportul electronic, Cererea de finan are este declarat neconform , iar
constat rile se men ioneaz la rubrica Observa ii.
6. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie?
Expertul verific concordanța copiilor pe suport hârtie cu originalul. Verificarea se face prin
sondaj. Dac se constat diferen e între original şi copii, Cererea de finan are este declarat
neconform , iar constat rile se men ioneaz la rubrica Observa ii.
7. Cererea de finanţare este completat și semnat de solicitant?
A - PREZENTARE GENERAL
A1. M sura: se verific dac este bifat m sura 19.2 ...... pentru care se solicit finan are
nerambursabil .
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A2. Nume prenume/Denumirea solicitantului: se verific dac numele solicitantului corespunde
celui men ionat în documentele anexate, dup caz.
A3. Titlu proiect: se verific dac este completat titlul proiectului.
A4. Prezentarea proiectului: Expertul verific dac solicitantul a completat acest punct.
A5. Amplasamentul proiectului: Expertul verific dac sunt completate c su ele corespunz toare
obiectivelor investi iei şi sunt selectate regiunea, jude ul, comuna, satul şi dac acestea
corespund cu cele menționate în documentele 1, 2,3.
A6. Date despre tipul de proiect:
A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c su ele
corespunz toare privind categoria proiectului .
A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c su ele
corespunz toare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investi ie 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
Observa ii.
A6.3 – Pentru proiectele de investiții, 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.
B - INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL
B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Data de înfiin are a solicitantului:
Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dac data corespunde celei men ionate în
documentul 11.
Certificat de înregistrare fiscal : expertul verific dac acesta corespunde celui men ionat în lista
de documente.
Statutul juridic al solicitantului: expertul verific dac acesta corespunde celui men ionat în lista
de documente.
B1.2 Sediul social: expertul verific dac adresa sediului social corespunde celei men ionate în
documentele justificative corespunz toare.
B1.3 Numele reprezentantului legal, func ia acestuia în cadrul organizatiei: Se verific
concordan a cu specifica iile din documentulele anexate şi dac este completat specimenul de
semn tur .
B2. Informa ii referitoare la persoana responsabil legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac informa iile
din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac toate informa iile
men ionate în aceast secțiune corespund celor care figureaz în actul de identitate al
reprezentantului legal.
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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 informațiile trebuie s concorde cu
cele menționate în documentele anexate. Contul se exprim în moneda: LEI.
8. Codul unic de identificare RO existent/atribuit?
Codul unic de înregistrare RO existent/ atribuit: exist dou situații:
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 şi va trece num rul codului
RO existent la pct. 4, t ind cu o linie oblic „atribuit”,
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul solicit informații
suplimentare.
9. Pe fiecare copie, a unui document original care r mâne în posesia solicitantului, apare
mențiunea „conform cu originalul” şi semn tura beneficiarului?
La acest punct se verific concordanța copiei cu originalul, semneaz şi dateaz documentul
COPIE, bifeaz in coloana „Concordanța copie cu original” dup verificarea documentelor
atașate cererii de finanțare, când se verific concordan a copiei cu originalul.
Dac nu corespund, se bifeaz casu a NU şi se specific la rubrica „Observa ii”.
10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea
unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?
Expertul verific dac solicitantul a bifat c su a corespunz toare NU în Cererea de finan are sau
a completat în coloanele corespunz toare DA și toate informatiile solicitate (num rul de proiecte,
denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în Euro).
Func ie de acestea, expertul va bifa c su a corespunz toare DA sau NU. Dac solicitantul nu a
bifat sau completat partea C, Cererea de finanțare este neconform .
11. Dac solicitantul a obținut asistenț financiar nerambursabil pentru același tip de
serviciu/investiție, este atașat Raportul asupra utiliz rii programelor de finanţare
nerambursabil (obiective, tip de serviciu/investiție, lista cheltuielilor eligibile, elemente
clare de identificare ale serviciului/investiției, costul și stadiul proiectului, perioada
derul rii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de
programe de finanțare nerambursabil , pentru aceleași tipuri de servicii/investiții?
Dac r spunsul la punctul 7 a fost DA, se verific dac solicitantul a atașat Raportul asupra
utiliz rii altor programe de finan are nerambursabil (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în
care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleași tipuri de servicii/investiții și a
atașat procese verbale de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii/investiții,
înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare.
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În caz contrar, se bifeaz c suța corespunz toare NU, se specific acest lucru la rubrica
Observații, iar cererea de finanțare este neconform . În cazul în care solicitantul nu a obținut
asistenț financiar nerambursabil din alte fonduri, expertul bifeaz c suța NU ESTE CAZUL.
12 Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul
m surii ?
Expertul verific dac sunt bifate c suțele. Lipsa documentelor Cererea de finanțare este
declarat neconform .
13. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anex obligatorii din
list ?
Expertul verific documentele conform listei, dac unul din documentele obligatorii nu este
ataşat Cererii de finan are, se specific la rubrica Observa ii lipsa acestuia, iar Cererea de
finan are este declarat neconform .
14. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunz toare proiectului din Declaraţia pe
propria r spundere a solicitantului?
Expertul verific dac este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dac au
fost bifate c su ele corespunz toare. Dac nu sunt bifate c su ele corespunz toare, se bifeaz
c su a corespunz toare NU, se specific acest lucru la rubrica Observa ii iar Cererea de finantare
este declarat neconform .
15. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria r spundere a solicitantului?
Expertul verific existența datei și a semn turii solicitantului. Dac informațiile nu sunt
precizate, Cererea de finanțare este declarat neconform .
16. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?
Expertul verific dac este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunz toare
cheltuielilor eligibile și neeligibile şi c opera iunile previzionate sunt men ionate în coloanele
prev zute în acest scop. Dac informa iile nu sunt precizate, Cererea de finan are este declarat
neconform .
17. Proiectul respect cerințele menționate în Apelul de selecție?
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.
18. Valoarea finanț rii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
Expertul verific dac valoarea finanț rii nerambursabile a proiectului dep șește suma de
200.000 euro.
19. Investiția prev zut prin proiect se realizeaz pe teritoriul acoperit de GAL?
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Expertul verific dac localitatea/localit țile pe care se va realiza investiția (așa cum se
menționeaz în Cererea de finanțare) se reg sesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform
Strategiei de Dezvoltare Local a GAL care a selectat proiectul.
În cazul în care proiectul vizeaz obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.
20. Obiectivele, tipul de beneficiar și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de
finanțare se încadreaz în fișa m surii din SDL?
Expertul verific dac obiectivele proiectului, tipul de beneficiar 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 declarat neconform .
21. 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?
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 este selectat corect, conform Fișei m surii din SDL, proiectul este
declarat conform.
22. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prev zuți în fișa tehnic a
m surii din SDL, sunt completaţi 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
declarat neconform . 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

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTE

1.Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care Controlul conformit ii va consta în
prev d construcții‐montaj cât și pentru proiectele f r verificarea existenței documentului. Se
va verifica existen a foii de cap t cu
construcții‐montaj
semn turile
şi
ştampilele
elaboratorilor, dup caz
2.1 Situaţiile financiare (bilan – formularul 10, contul Controlul conformit ii va consta în
de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și verificarea existenței documentului. Se
40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
la Administra ia Financiar în care rezultatul opera ional
originalul,
bifând
c suța
(rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere ‐ corespunz toare
în
coloana
formularul 20) s fie pozitiv (inclusive 0).
’’Concordanța copie cu originalul”.
În cazul în care solicitantul este înfiin at cu cel pu in doi
ani financiari înainte de anul depunerii cererii de
finan are se vor depune ultimele doua situa ii financiare.
Excep ie fac intreprinderile inființate în anul depunerii
cererii de finan are.
sau
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania
în anul precedent depunerii proiectului, înregistrat la
Administra ia Financiar (formularul 200), însoțit de
Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile s
fie cel pu in egale cu cheltuielile) obținut în anul
precedent depunerii proiectului s fie pozitiv (inclusiv 0)
şi/sau
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2.3 Declaraţia privind veniturile din activit ţi
agricole impuse pe norme de venit (formularul 221),
document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii
de finan are;
Sau
2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrat
la
Administra ia Financiar , în cazul solicitan ilor care nu
au desf şurat activitate anterior depunerii proiectului.
Pot ap rea urm toarele situații:
a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii
proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.
b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de
finanțare este anul înființ rii, nu se analizeaz rezultatul
operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul
brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.
c) În cazul solicitan ilor care nu au desf şurat activitate
anterioar depunerii proiectului şi au depus la
Administra ia Financiar Declara ia de inactivitate
(conform legii) în anul anterior depunerii proiectului,
atunci la dosarul Cererii de Finan are solicitantul va
depune Declaraţia de inactivitate înregistrat la
Administra ia Financiar .
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale
și persoane fizice autorizate:
Declarație special privind veniturile realizate în anul
precedent depunerii proiectului înregistrat
la
Administrația Financiar .
3. Documente pentru terenurile și/sau cl dirile
aferente realiz rii investițiilor:
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de
lucr ri
de
construcție
sau
achiziția
de
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta
înscrisul care s certifice, dup caz:
a) Dreptul de proprietate private
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privat ,
reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act
juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect
constitutiv translativ sau declarativ de proprietate,

Controlul conformit ii 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”.
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precum: - Actele juridice translative de proprietate,
precum contractele de vânzare-cump rare, donație,
schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate,
precum împ rțeala judiciar sau tranzacția; - Actele
jurisdicționale
declarative,
precum
hot rârile
judec torești cu putere de resjudecata, de partaj, de
constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele
jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;
b) Dreptul de concesiune
- Contract de concesiune care acoper o perioad de cel
puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finan are, corespunz toare asigur rii sustenabilit ții
investiției şi care ofer dreptul titularului de a executa
lucr rile de construcție prev zute prin proiect, în copie.
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta
va fi însoțit de o adres emis de concedent care s
specifice dac pentru cl direa concesionat exist
solicit ri privind retrocedarea. În cazul contractului de
concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o
adres emis de concedent care s specifice: - suprafa a
concesionat la zi - dac pentru suprafa a concesionat
exist solicit ri privind retrocedarea sau diminuarea şi
dac da, s se men ioneze care este suprafa a supus
acestui proces; - situa ia privind respectarea clauzelor
contractuale, dac este în graficul de realizare a
investi iilor prev zute în contract, dac concesionarul şia respectat graficul de plat a redeven ei şi alte clauze.
c) Dreptul de superficie. contract de superficie care
acoper o perioad de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finan are, corespunz toare asigur rii
sustenabilit ții investiției şi care ofer dreptul titularului
de a executa lucr rile de construcție prev zute prin
proiect, în copie.
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi
însoțite de documente cadastrale şi documente privind
înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte
funciar (extras de carte funciar pentru informare din
care s rezulte inscrierea dreptului în cartea funciar ,
17
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precum și încheierea de carte funciar emis de OCPI),
în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu
maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare,
achiziție de mașini și/sau utilaje f r montaj sau al
c ror montaj nu necesit lucrari de construcții și/sau
lucr ri de intervenții asupra instalațiilor existente
(electricitate, ap , canalizare, gaze, ventilație, etc.), se
vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioad de
cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finanţare care s certifice, dup caz:
a) dreptul de proprietate privat ,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosin cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosinț (comodat)
g) dreptul de închiriere/locațiune.
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune,
contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.
Definițiile drepturilor reale/ de creanț și ale tipurilor de
contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate
în accep iunea Codului Civil în vigoare la data lans rii
prezentului ghid.
Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune
respectand una dintre cele 2 condi ii (situa ii) de mai jos:
A. vor fi însoțite de:
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea
imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciar
(extras de carte funciar pentru informare din care s
rezulte inscrierea dreptului în cartea funciar , precum și
încheierea de carte funciar emis de OCPI), în termen
de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de
zile înaintea depunerii proiectului)
SAU
B. vor fi incheiate în form autentic de c tre un notar
public sau emise de o autoritate publica sau dobandite
printr-o hotarare judecatoreasca. Atenție! Nu se accept

Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții
va consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
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documente cu încheiere de dat cert emise de c tre un
notar public.
Aten ie! În situa ia în care imobilul pe care se execut
investi ia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un
credit) se va depune acordul creditorului privind
execu ia investi iei şi graficul de rambursare a
creditului.
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la
depunerea Cererii de finan are în cazul PFA,II, IF, care
de in în coproprietate so /so ie, terenul aferent
investi iei, în calitate de persoane fizice pân la
autorizarea conform OUG 44/2008: “În cazul
solicitan ilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi
Individuale sau Intreprinderi Familiale, care de in în
proprietate terenul aferent investi iei, în calitate de
persoane fizice împreun cu so ul/so ia, este necesar s
prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul
prin care a fost dobândit terenul de persoana fizic ,
conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi
declara ia so ului/so iei prin care îşi d acordul referitor
la realizarea şi implementarea proiectului de c tre PFA,
II sau IF, pe toat perioada de valabilitate a contractului
cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat
în form autentic . Aceste documente vor fi ad ugate la
Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”
4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila Expertul verifica prezența acestui
prim riei şi men iunea "Conform cu originalul" pentru document. Controlul conformit ții va
dovedirea calit ii de membru al gospod riei agricole
consta în verificarea c
aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul Expertul verifica prezența acestui
legal de proiect
document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c
aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
6. Documente care atest forma de organizare a Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
solicitantului.
6.1 Hotar re judec toreasc definitiv pronun at pe consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
baza actului de constituire și a statutului propriu, în
emise pe numele solicitantului
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cazul Societ ilor agricole, însoțit de Statutul Societ ții
agricole;
6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativ
agricol .
8. Certificate care s ateste lipsa datoriilor fiscale Expertul verific prezența acestui
restante și graficul de reeșalonare a datoriilor c tre document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c acest document
bugetul consolidat (daca este cazul).
este completat, semnat și poart
ștampila administrației care l-a
eliberat.
Se solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
12. Documente care dovedesc capacitatea și sursa de Expertul verific prezența acestui
co-finanțare a investiției emise de o instituție financiar document. Controlul conformit ții va
în original (extras de cont și/ sau contract de credit) în consta în verificarea c acest document
termen de maxim 90 de zile de la primirea notific rii este completat, semnat și poart
privind selectarea cererii de finanțare
ștampila administrației care l-a
eliberat.
Se solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
14. Certificat de urbanism pentru investitia propus
Expertul verifica prezența acestui
prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte document. Controlul conformit ții va
care prev d construc ii, înso it, dac este cazul, de actul consta în verificarea c aceste
de transfer a dreptului şi obliga iilor ce decurg din
documente sunt valabile şi ca sunt
Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de
emise pe numele solicitantului
înştiin are
16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru Expertul verifica prezența acestui
structura de primire turistic tip agro‐pensiune sau document. Controlul conformit ții va
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în consta în verificarea c aceste
conformitate cu Ordonan a de Urgen nr. 142 din 28 documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
octombrie 2008 (în cazul moderniz rii/extinderii).
19. Declarație expert contabil

Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
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Fişa de conformitate: Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală”
M3/6A – Susținerea întreprinderilor

Nr. înregistrare: ……………………………..

Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
Expertul
verifica prezența acestui
24. Certificat de înregistrare fiscal
document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c
aceste
documente sunt completate, semnate şi
poart ștampila administrației care le-a
eliberat şi ca sunt emise pe numele
solicitantului.
Se
verific
dac
informațiile
menționate în paragraful A3. B1.1 si
B1.2 al Cererii de finanțare corespund
cu cele men ionate în documentul 8
numele solicitantului, statutul şi codul
fiscal.
Se solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul,
bifând
c suța
corespunz toare
în
coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
26. Document care atest codul unic de înregistrare Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
APIA
consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului.
Alte documente justificative (se vor specifica dup caz)
23. Certificat constatator

21

