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”
M5/6B- Sprijin pentru finanțarea asociațiilor sportive

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

Concor
danţ
copie/
original

Nu
DA NU este
cazul
1. Memoriu justificativ
















3. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare
al ONG- urilor, pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile în
care se vor efectua investiția conform cererii de finan are;









4. Hot rârea Adun rii Generale pentru implementarea
proiectului specific fiec rei categorii de solicitanți cu referire la
însuşirea / aprobarea de c tre ONG (condiții obligatorii):
• necesitatea şi oportunitatea investi iei;
• lucr rile sunt prev zute în bugetul solicitantului pentru perioada de
realizare a investi iei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de între inere şi / sau
reparare a investi iei pe o perioad de minimum 5 ani de la data
efectu rii ultimei pl ți;
• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi,
arii, volume, capacit i etc.);
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru rela ia









2. Inventarul bunurilor ce apar in solicitanților, întocmit conform
legisla iei în vigoare
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cu AFIR în derularea proiectului
• detalierea activit ilor sportive desf șurate în ultimele 12 luni,
anterioare datei depunerii Cererii de finan are.
5. Certificatul de înregistrare fiscal
6. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor, r mas definitiv / Certificat de înregistrare în Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor
7. Actul de înfiin are şi statutul ONG

























8. Document de la banc /trezorerie cu datele de identificare ale
b ncii /trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR

(denumirea, adresa b ncii /trezoreriei, codul IBAN al contului în
care se deruleaz opera iunile cu AFIR).
9. Certificate care s ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul

de reeșalonare a datoriilor c tre bugetul consolidat (daca este cazul).
11. Raport asupra utiliz rii programelor de finan are nerambursabil
întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de
investi ie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului,

perioada derul rii proiectului), pentru solicitan ii care au mai
beneficiat de finan are nerambursabil începând cu anul 2007 pentru
aceleaşi tipuri de investi ii.
12.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condi iile
de igien şi s n tate public

sau
12.2 Notificare c investi ia nu face obiectul evalu rii condi iilor de
igien şi s n tate public , dac este cazul.
13. Extrasul din strategie din care rezulta ca investitia este în
corelare cu orice strategie de dezvoltare național /regional /
județean / local aprobat , corespunz toare domeniului de investiții,
precum si copia documentului de aprobare a Strategiei
14. Document eliberat de Prim rie/ Comitet director al ONG, din
care s rezulte num rul de activit i desf șurate ce au avut loc în
ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finan are
15. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al
solicitantului
16. Document care atest codul unic de înregistrare APIA
17. Plan de activitate pentru urm torii 5 ani
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18. Legitimație/ carnet sportiv vizat pentru anul competitoral 2017
19. Legitimație/ carnet de antrenor vizat pentru anul competitoral
2017
20. Alte documente justificative (se vor specifica dup caz)

























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
1. Memoriu justificativ

2. Inventarul bunurilor ce apar in solicitanților,
întocmit conform legisla iei în vigoare

3. Documente doveditoare ale dreptului de
proprietate /administrare al ONG- urilor, pe o
perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile în
care se vor efectua investiția conform cererii de
finan are;
4. Hot rârea Adun rii Generale pentru
implementarea proiectului specific fiec rei
categorii de solicitanți cu referire la
însuşirea / aprobarea de c tre ONG,
Unitate (condiții obligatorii):
• necesitatea şi oportunitatea investi iei;
• lucr rile sunt prev zute în bugetul
solicitantului pentru perioada de realizare a
investi iei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de
între inere şi / sau reparare a investi iei pe o

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTE
Controlul conformit ii va consta în verificarea
existenței documentului. Se va verifica
existen a foii de cap t cu semn turile şi
ştampilele elaboratorilor, dup caz
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”.
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”.
-Controlul conformit ții va consta în verificarea
prezentei acestui document şi c hot rârea
Generale pentru implementarea proiectului
specific fiec rei categorii de solicitanți cu
referire la însuşirea / aprobarea de c tre ONG,
Unitate de cult, așez mânt cultural con in/e
toate punctele obligatorii specificate.
Controlul conformit ții va consta în verificarea
c acest document este semnat şi poart
ștampila administrației care l-a eliberat.
Expertul verific în Hot rârea pentru
12
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perioad de minimum 5 ani de la data
efectu rii ultimei pl ți;
• caracteristici tehnice investiției
/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume,
capacit i etc.);
• nominalizarea reprezentantului legal al
solicitantului pentru rela ia cu AFIR în
derularea proiectului
• detalierea activit ilor sportive desf șurate în
ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii
Cererii de finan are.
5. Certificat de înregistrare fiscal

implementarea proiectului, angajamentul
de a suporta cheltuielile de
întreținere/mentenanț a investiției pe o
perioad de minimum 5 ani de la data la
care investiția a fost data in exploatare.
Se solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul, bifând c suța corespunz toare
în coloana ’’Concordanța copie cu
originalul”.

Expertul verifica prezența acestui 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”.
6. Încheiere privind înscrierea în Registrul Se verifica conformitatea informatiilor
Asociațiilor și Fundațiilor, r mas definitiv / mentionate la punctul A6.2, B1.1 si B1.2 din
Certificat de înregistrare în Registrul Cererea de finantare cu informatiile din
Asociatiilor si Fundatiilor
documentele 9 si 10 prezentate.
Se solicit originalul documentelor și expertul
verific concordanța copiei cu originalul,
bifând c suța corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
7. Actul de înfiin are şi statutul ONG
Expertul verific
prezen a documentului.
Controlul conformit ii va consta în verificarea
c acest document este completat, semnat şi
poart ştampila administra iei care l-a eliberat.
- Pentru ONG, Expertul verific dac din doc.
10 prezentat sunt men ionate urm toarele:
denumirea asocia iei/ONG, asocia ii, sediul,
durata, scopul înfiin rii şi membrii Consiliului
Director.
13
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Pentru ONG
Expertul va verifica dac documentele atest
înființarea și funcționarea ONG (actul de
înfiin are şi statutul, Încheiere privind
înscrierea în registrul asocia iilor şi funda iilor,
r mas definitiv / Certificat de înregistrare în
registrul asocia iilor şi funda iilor, actele
doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de
lucru, dup caz, ale solicitantului trebuie s fie
situate în spațiul rural, activitatea desf șurânduse în spațiul rural. Se verific dac a fost
desemnat un reprezentantul legal, pentru
colaborare cu AFIR, în vederea realiz rii
proiectului propus şi corespunde informa iilor
din B1.3. Se verific Declaratia F a cererii de
finan are - declara ie pe proprie r spundere a
solicitantului privind datoriile fiscale restante şi
faptul c solicitantul nu se reg seşte în una din
Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai
m surilor/sub-m surilor de investiții derulate
prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la
finanțare.
Se solicit originalul documentelor și expertul
verific concordanța copiei cu originalul,
bifând c suța corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
8. Document de la banc /trezorerie cu datele Expertul verific prezența acestui document.
de identificare ale b ncii /trezoreriei şi ale
Controlul conformit ții va consta în verificarea
contului aferent proiectului FEADR
c acest document este completat, semnat și
(denumirea, adresa b ncii /trezoreriei, codul
poart ștampila administrației care l-a eliberat.
IBAN al contului în care se deruleaz
Se solicit originalul documentelor și expertul
opera iunile cu AFIR).
verific concordanța copiei cu originalul, bifând
c suța corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
9. Certificate care s ateste lipsa datoriilor
Expertul verific prezența acestui document.
fiscale restante și graficul de reeșalonare a
Controlul conformit ții va consta în verificarea
datoriilor c tre bugetul consolidat (daca este
c acest document este completat, semnat și
cazul).
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”.
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11. Raport asupra utiliz rii programelor de
finan are nerambursabil întocmit de solicitant
(va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de
investi ie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi
stadiul
proiectului,
perioada
derul rii
proiectului), pentru solicitan ii care au mai
beneficiat
de
finan are
nerambursabil
începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de
investi ii.
12.1 Notificare privind conformitatea
proiectului cu condi iile de igien şi
s n tate public
sau
12.2 Notificare c investi ia nu face obiectul
evalu rii condi iilor de igien şi s n tate
public , dac este cazul.

În cazul în care în Secțiunea C din cererea de
finanțare solicitantul declar c a obținut
finanțare nerambursabil , se verific prezența
Raportului asupra utiliz rii programelor de
finanțare nerambursabil .

Controlul conformit ii va consta în verificarea,
pe de o parte, c aceste documente sunt
completate, semnate și poart
ștampila
administrației care le-a eliberat.
De asemenea se verific dac acestea au fost
eliberate pentru proiectul și solicitantul
respectiv, conform Protocoalelor de colaborare
dintre AFIR și MS, publicate pe pagina de
internet a AFIR.
Se solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul, bifând c suța corespunzatoare
în coloana ’’Concordanța copie cu
originalul”.
Se verific extrasul din strategie care confirm
c investiția este în corelare cu orice strategie
de dezvoltare național / regional / județean /
local , corespunz toare domeniului de investiții
Se verific copia hot rârii de aprobare a
strategiei
Expertul verifica prezența acestui document.
Controlul conformit ții va consta în verificarea
c aceste documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului.

13. Extrasul din strategie din care rezulta ca
investitia este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare național /regional /județean /local
aprobat , corespunz toare domeniului de
investiții, precum si copia documentului de
aprobare a Strategiei
14. Document eliberat de Prim rie/ Comitet
director al ONG, din care s rezulte num rul de
activit i desf șurate ce au avut loc în ultimele
12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de
Finan are
15. Copia Documentului de identitate al Expertul verifica prezența acestui
reprezentantului legal al solicitantului
Controlul conformit ții va consta în
c aceste documente sunt valabile
emise pe numele solicitantului
16. Document care atest codul unic de Expertul verifica prezența acestui
înregistrare APIA
Controlul conformit ții va consta în
c aceste documente sunt valabile
emise pe numele solicitantului.

document.
verificarea
şi ca sunt
document.
verificarea
şi ca sunt
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17. Plan de activitate pentru urm torii 5 ani

Expertul verifica prezența acestui document.

18. Legitimație/ carnet sportiv vizat pentru anul Expertul verifica prezența acestui document.
competitoral 2017
Controlul conformit ții va consta în verificarea
c aceste documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului.
19. Legitimație/ carnet de antrenor vizat pentru Expertul verifica prezența acestui document.
anul competitoral 2017
Controlul conformit ții va consta în verificarea
c aceste documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului.
20. Alte documente justificative (se vor
specifica dup caz)
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