
FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI   

 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală” 
Măsura 8/3A ”Susținerea dezvoltării structurilor asociative” din Strategia de Dezvoltare 
Locală a Asociației de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului 
 
Denumire solicitant: ........................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului 
Nume:………………………………………………………………………........... 
Prenume:……………...……………………………………………………........ 
CNP:........................................................................................ 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului: ...……………………………………………………………................. 
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare: .................................. 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................................... 
Amplasarea proiectului: ........................................(localitate/comună) 
 
 
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare, in cadrul aceleiasi sesiuni de 

depunere de proiecte S….…/………………………. (se va completa de către expertul verificator nr. sesiunii 

de depunere  in cadrul careia a fost depusa Cererea de finantare)? 

DA      NU 

 

Dacă DA, de câte ori ? 

O dată     De două ori     Nu este cazul   

 

2. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA     NU, deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori,  în cadrul aceleiasi sesiune 

de depunere de proiecte: 

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

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

1. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt semnate 
și numerotate de către solicitant? 
DA     NU 

 
2. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pagina 0, iar referințele din Cererea de 

finanțare corespund cu numărul paginii la care se află  documentele din Dosarul Cererii 
de finanțare? 
DA     NU 

 
3. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  

DA     NU 
 

4. Fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului este 
„conform cu originalul”? 
DA     NU 
 

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 
măsurii? 
DA     NU 

 
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din 

listă? 
DA     NU 

 
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie? 
DA     NU 

 
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 

forma electronică a Cererii de finanţare? 
DA     NU 
 

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
DA       NU             

10. Indicatorii de monitorizare, prevăzuți în cererea de finanțare sunt corect completați de 
către solicitant? 

 DA     NU 
 
 

Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     

 NECONFORMĂ 
 



Observații: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Verificat: Expert 2  GAL 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia de aplicat pentru verificare Conformitate 
 

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

cereri de proiecte ?  

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost 

depusă consultând registrul de evidență al proiectelor primite. Dacă a mai fost depusă de două 

ori în cadrul aceleiași sesiuni de cereri de proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată 

pentru verificare și va fi declarată neconformă.  

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

și semnate de către solicitant?  

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

numerotate și semnate de către solicitant. Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul 

“COPIE” al dosarului cererii de finanțare corespund cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. Dacă 

nu corespund, se bifează casuța NU și se specifică la rubrica “Observații” iar cererea de finanțare 

este declarată neconformă.  

3. Este anexat Opisul documentelor iar Referințele din Cererea de finanțare corespund cu 

numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?  

Se verifica existenţa OPISULUI documentelor, paginaţia acestuia, se verifica prin sondaj daca 

referintele din cererea de finantare (CF) corespund cu numarul paginii la care se afla 

documentele din dosarul cererii de finantare. Daca referintele din CF nu corespund, se trece la 

rubrica “Observatii”, iar solicitantul este rugat sa faca modificarile care se impun, însuşite sub 

semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuţa DA.  

4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:  

A - PREZENTARE GENERALĂ  

A1. Măsura: se verifică dacă este precizată măsura pentru care se solicită finanţare 

nerambursabilă.  

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 

menţionat în documentele anexate, după caz.  

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.  

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.  

Pentru proiectele de servicii:  

Se verifică dacă solicitantul a completat informații la subpunctele:  

4.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție. Expertul va verifica 

dacă sunt menționate aceste informații conform fișei măsurii din SDL.  

4.2 Obiectivul proiectului  

4.3 Oportunitatea și necesitatea socio-economică a proiectului  

4.4 Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării 

obiectivelor propuse.  

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei acestora.  

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului.  

4.7 Bugetul indicativ  

Expertul verifică dacă sumele indicate sunt aceleași cu cele din Anexa A.1 Bugetul indicativ.  

4.8 Durata proiectului  



A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare 

obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul şi dacă acestea 

corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.  

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică în afara existenței informațiilor privind localitatea, 

județul și regiunea (subpunctul 5.1) și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din 

proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de 

solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii 

necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL) (subpunctul 5.2).  

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:  

A6.1 –  

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare 

categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele 

constitutive ale solicitantului.  

 

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL  

B1. Descrierea solicitantului  

B1.1 Informații privind solicitantul:  

Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de 

înființare, anexate la Cererea de finanțare.  

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

documentele anexate la cererea de finanțare.  

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

documentele anexate la cererea de finanțare.  

Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza 

documentelor anexate la cererea de finanțare.  

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:  

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO 

înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.  

2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de 

atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr 

de înregistrare (cod RO).  

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în 

documentele justificative corespunzătoare.  

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și 

specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi 

dacă este completat specimenul de semnătură.  

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect  

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă informaţiile 

din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.  

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate 

informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate 

al reprezentantului legal.  

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR  

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei  

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei  



B3.3 Cod IBAN  

B3.4 Titularul contului  

Expertul verifică dacă toate câmpurile sunt completate și dacă coordonatele furnizate corespund 

solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent.  

 

Se verifica dacă cererea de finantare este semnata de solicitant, inclusiv Sectiunea F – Declaratia 

pe propria raspundere. In cazul in care cererea de finantare nu este completata sau semnata de 

solicitant, expertul bifeaza casuta NU, specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de 

finantare este neconforma.  

5.  Fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia solicitantului este “conform 

cu originalul”?  

La acest punct expertul verifică concordanța copiei cu originalul, face mentiunea “conform cu 

originalul” și semnează și datează pe documentul COPIE. Dacă nu corespund, se bifează căsuța 

NU și se specifică la rubrica “Observații”.  

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

măsurii?  

Se verifica daca casutele sunt bifate si dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS 

DOCUMENTE (pagina) din cererea de finanțare la care se află documentul respectiv. Dacă unul 

din documentele obligatorii nu este atașat cererii de finanțare, se specifică la rubrica Observații 

lipsa acestuia, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.   

7.  Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?  

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul 

listei documentelor anexate din cadrul Cererii de finanțare.  

8.  Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?  

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

sondaj.  

9.  Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 

forma electronică a Cererii de finanţare?  

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.  

10.  Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?  

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare 

cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele 

prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată 

neconformă.  

11.  Indicatorii de monitorizare, prevăzuți în cererea de finanțare sunt corect completați de 

către solicitant?  

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători 

domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat 

proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din 

SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu 

informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea 

corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este 

respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost 

completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul 

cu informația corectă.  



 

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va 

prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, dar se continuă 

verificarea încadrării proiectului pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat  de toate 

condițiile neîndeplinite (dacă este cazul). 

 


