
 
 

 

C05 - FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII 

Măsura M5/3A – SCHEME DE CALITATE PENTRU PRODUSELE AGRICOLE SI ALIMENTARE 

 
Denumire solicitant:____________________________________________________________________ 
Titlu proiect: __________________________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _______________________________________________________ 
Obiectivul proiectului: __________________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal 
Nume: ____________________________________Prenume:___________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________________ 
 

I. Verificarea Cererii de finanţare 
 
 
1. Solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune și/sau in sesiuni diferite în cadrul aceleași măsuri. 

      DA     NU           
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA     NU  - deoarece solicitantul a mai depus un proiect in aceasi sesiune de finantare, sau 

in sesiuni diferite in cadrul aceleasi masuri, care inca nu este finalizat. 

 

2. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-

ul GALDT a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează 

cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin 

submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? 

DA     NU          NU ESTE CAZUL   

 

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

de către solicitant? 

DA     NU 
 

4. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din 

Dosarul Cererii de finanțare? 

DA     NU 
 

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

DA     NU 



 
 

 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

DA     NU 
 

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

DA     NU 
 

8. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie? 

DA      NU 

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

electronică a Cererii de finanţare? 

DA     NU 
 

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA       NU            NU ESTE CAZUL 
 
11. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe 

financiare nerambursabile din alte fonduri? 

DA          NU 

 

12. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu, este 

atașat Cererii de finanțare: 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, 

elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri 

de servicii?  

DA  NU     NU ESTE CAZUL 

 

13. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria 

răspundere a solicitantului ? 

DA        NU 

 

14. Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului? 

DA        NU 

 

15. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele proiectului? 
DA     NU 



 
 
 
16. Obiectivele și tipul de serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL? 

DA      NU             
 

17. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?   
DA      NU 

 
18. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv 

cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi 
de către solicitant? 

DA       NU        DA cu diferențe 
 
 

Tipul de beneficiar promotor al proiectului 
 

ONG 
GAL 
Sector public 
IMM 
Alții 

 
 
 
 
 

Indicatori de monitorizare Domeniul de 
intervenție principal 

 

Numărul 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 producători 
3A 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…………….. 
…………….. 

  

Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu 
obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL 
 
 

 
 
 
 

 
 
…………….. 
…………….. 

  

 
 
 
II. Verificarea documentelor anexate -proiecte servicii 

Lista documentelor DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

Concordanţ
ă copie cu 
originalul 

Planul de acțiune  
 
 

 
 

 
 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 
nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de 
identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 
programe de finanțare nerambursabilă în perioada de 
programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

  
 

  

Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate 
incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 
nerambursabilă 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Documente care să ateste expertiza experților de a 
implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 
certificate, referințe  

    
 

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de 
organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, 
Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare 
Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în 
vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie 
să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 
-  
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice 
minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de 
bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care 
răspund 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 către operatori 
economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, 
verificabile de către experții evaluatori. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în 
vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află 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 acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

     

Alte documente justificative, după caz 

Declaratie către GAL privind raportarea plăților 
efectuate de AFIR (Anexa 5) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal pentru beneficiari sau solicitanti (Anexa 6) 
Anexa 6.1 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal de catre AFIR  

 
Declarație pe proprie răspundere privind proveniența 
grupului țintă (Anexa 7) 
 

  
 

  

 
CONCLUZIE : 
 
Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt 
 
conforma 
neconforma 

 

 

 

Verificat : Evaluator 2-GAL                                   

     Nume/Prenume  

    Semnătura __________________________                         

    Data   

 

 Întocmit: Evaluator 1 - GAL 

Nume/Prenume  

    Semnătura __________________________                          

    Data   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologie de aplicat pentru verificarea coformitatii 
Măsura M5/3A – SCHEME DE CALITATE 

 



 
 

Atenție!  
În cazul în care, în oricare din etapele de verificare conformitatii, 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 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 
 

1. Solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune și/sau in sesiuni diferite în cadrul aceleiași măsuri 

(M5/3A)– se verifica registrul de intrare documente al GAL Dealurile Tarnavelor. 

In cazul in care solicitantul a mai depus un proiect, in aceeasi sesiune de finantare, sau in sesiuni diferite 

in cadrul aceleasi masuri, se va verifica daca proiectul respectiv este in evaluare la GAL sau AFIR sau in 

implementare. Daca proiectul se afla in evaluare sau in implementare, cererea de finantare nu va fi 

acceptata pentru verificare; proiectul va fi declarat neconform. 

 

2. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-

ul GALDT a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de 

selecție de către GAL? 

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GALDT, în vigoare la momentul lansării Apelului 

de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat 

altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul GALDT), cererea de finanţare este respinsă. 

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

de către solicitant? 

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

numerotate si semnate de către solicitant. 

 
4. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din 

Dosarul Cererii de finanțare? 
Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare. 

 
5. 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 sub-măsura 19.2 ...... 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 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). 
 
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 societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, pe baza 
documentelor 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. 
Pentru proiectele de investiții, se verifică codul CAEN al activității/ activităților finanțate prin proiect pe 
baza documentelor de înregistrare anexate cererii de finanțare, cu excepţia proiectelor depuse de 
comune, ADI-uri, ONG-uri, unități de cult şi proprietarii obiectivelor de patrimoniu. 
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. Contul se exprimă în moneda: LEI. 
 

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

 
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 corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.  
 

8. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie? 

Expertul verifică concordanța copiei pe suport de hartie 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 si existnta Cererii de Finantare 

formatul editabil. 

 

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.  
 

11. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finantare referitoare la obtinerea unei asistenţe 

financiare nerambursabile din alte fonduri? 



 
 
Se verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare NU in cererea de finantare sau a completat DA 

şi în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare (numarul de proiecte, 

denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in euro). In functie 

de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU.  

 

12. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu, este atașat 

Cererii de finanțare: 

Daca raspunsul la punctul 10 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor 

programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale 

serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit 

de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în 

perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.  

 

13. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria 

răspundere a solicitantului ? 

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate 

casutele corespunzatoare proiectului.  

 

14. Solicitantul a  datat, semnat Declaratia pe propria raspundere  

Se verifica existenta datei si semnaturii solicitantului.   

 

15. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele 

proiectului? 

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din 

SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din 

SDL.  

 

16. Obiectivele și tipul de serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL? 
Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de 

finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat 

proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 

 

17. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde 
Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective?  
Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii 
din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din 

SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa 

măsurii.  



 
 

18. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv 

cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL,  sunt completaţi 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.  
Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin 
un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. 
În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește 
în această etapă.  

 

Tipul de beneficiar promotor al proiectului 
 

ONG 
GAL 
Sector public 
IMM 
Alții 

 
 
 
 
 

Indicatori de monitorizare Domeniul de 
intervenție principal 

 

Numărul 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 producători 
3A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…………….. 
…………….. 

  

Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu 
obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL 
 

 
 
 
 

 
 
…………….. 
…………….. 

  

 


