
 
 
 
 
 

E 1.2 FIȘA DE EVALUARE   CONFORMITATE  A PROIECTULUI 
Pentru proiectele care au componentă de investiții, servicii și proiectele integrate 
Măsura 4.4 Dezvoltare de sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL 

 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Se va prelua din cererea de finanțare       
          
Denumire 
solicitant:______________________________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL_________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL_________________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR___________________________________ 
Obiectivul proiectului____________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: 
___________________________________Prenume:___________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nr. 

Crt. 
Documente verificate 

Rezultate verificare 

Existența 

documentului, 

dacă sunt 

valabile conform 

legislației în 

vigoare sau 

precizărilor din 

Ghid 

Concordanță 

copie cu 

original 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1 

1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și 

verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, 

expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de 

investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

1.2 Memoriul Justificativ (în cazul achizițiilor simple, 

bunuri fără montaj, servicii) 

      

2 

Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform 

reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de 

valabilitate la data depunerii cererii de finanțare 

      

3 

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 

comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în 

vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat 

în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul 

Oficial) 

sau 

3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 

modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul 

      

      



 
includerii în domeniul public sau detalierii poziției 

globale existente sau clasificării unor drumuri 

neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin 

(7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a administraţiei publice locale, 

adică să fi fost supusă controlului de legalitate al 

Prefectului, în condiţiile legii 

şi/sau 

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând 

domeniului public, altul decat cel administrat de 

primărie (dacă este cazul) sau  

Pentru ONG-uri și alte categorii de beneficiari: 

3.4 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate 

/administrare al ONG- urilor, Unităților de cult, 

Persoanelor fizice autorizate / societăților comerciale pe 

o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se 

vor efectua lucrări conform cererii de finanţare; 

      

      

4 
Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă 

este cazul) 
      

 

5 

 

Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generală 

în cazul ONG sau altor categorii de solicitanți pentru 

implementarea proiectului, cu referire la 

însuțirea/aprobarea de către Consiliu Local/Alte 

categorii de solicitanți a următoarelor puncte 

(obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al 

investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e 

pentru perioada de realizare a investiţiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta 

a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăţi; 

• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori 

direcţi 

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi 

etc.); 

      



 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă 

este cazul, număr și denumire); 

•nominalizarea reprezentantului legal al 

comunei/oraș/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului. 

• angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este 

cazul. 

• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în 

ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 

finanţare. 

Și/ Sau 

Pentru tipurile de servicii aferente măsurii 4.4 H 

Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale 

în cazul ONG sau altor categorii de solicitanți pentru 

implementarea proiectului, cu referire la 

însuțirea/aprobarea de către Consiliu Local/Alte 

categorii de solicitanți a următoarelor (condiții 

obligatorii): 

 necesitatea și oportunitatea serviciilor; 

 activitățile prevăzute în bugetul solicitantului 

pentru perioada de realizare a serviciilor; 

 angajamentul de a asigura sustenabilitatea 

serviciilor dezvoltate după finalizarea serviciilor; 

 agenții economici deserviți direct de servicii(dacă 

este cazul, număr și denumire); 

 nominalizarea reprezentantului legal al 

solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului ; 

 angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă 

este cazul 

6 

6.1. Certificatul de înregistrare fiscală       

6.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor 

și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de       



 
înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ONG 

Sau 

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului 

Monahal  (Mânăstire , Schit sau Metoc) 

Sau 

6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a 

firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, 

Certificat constatator eliberat de ONRC 

      

7 

Raport asupra utilizării programelor de finanţare 

nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 

amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista 

cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, 

perioada derulării contractului), pentru solicitantii care 

au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând 

cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. 

      

8 

8.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu 

condiţiile de igienă şi sănătate publică 

Sau 

      

8.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării 

condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. 
      

9 

Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu 

legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și 

ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul 

verificat de DSVSA județeană,  construcția va fi în 

concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă 

este cazul 

      

10 

Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va 

conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, 

codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea 

totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată 

şi a institutiilor sociale și de interes public deservite 

direct de proiect. 

      

11 
Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este 

în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / 
      



 
regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiții precum și copia hotărârii de 

aprobare a strategiei. 

12 
Copia Documentului de identitate al reprezentantului 

legal al solicitantului.  
      

13 

Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, 

de către serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru  

Cultură  pe  raza  cărora  sunt  amplasate  obiectivele,  

conform  Legii 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, care să confirme faptul că 

obiectivul propus spre finanțare face parte din 

patrimoniul cultural de interes local - grupa B și că se 

poate interveni asupra lui (documentația este adecvată) 

      

14 

Dovada eliberată de Muzeul județean, prin care se 

certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este 

cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter 

arheologic în perimetrul aferent proiectului propus 

pentru finanțare nerambursabila (OG 43/2000, 

republicată, cu modificările și completarile ulterioare) 

      

15 

Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că 

după realizarea investiției din patrimoniul cultural de 

clasă B, aceasta  va fi înscrisă  într-o rețea de promovare 

turistică 

      

16 

Document eliberat de Primărie/Centrul eparhial( în cazul 

unităților de cult), Comitet director al ONG, Societate 

Comercială din care să rezulte numărul de activități 

desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare 

datei depunerii CF, dacă este cazul. 

      

17 
Angajamentul solicitantului privind crearea și păstrarea 

de locuri de muncă specificate în SF/DALI/MJ.  
      

18 
Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea în 

Registrul debitorilor AFIR. 
      

19 
Declarația solicitantului privind înregistrarea proiectului 

în cadrul altei măsuri din PNDR. 
      

20 Declarație privind raportarea indicatorilor de       



 
monitorizare îndepliniți către GAL Ținutul Zimbrilor. 

21 

Documente care să ateste expertiza solicitantului de a 

implementa activitățile proiectului(CV-uri experți, 

diplome, certificate,  referințe, atestate ca formator 

conform legislației naționale în vigoare etc.) pentru 

proiectele care au componentă de servicii și pentru 

proiectele integrate 

      

22 

Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă 

uzată în cazul proiectelor care vizează înfiinţarea, 

extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă, dacă 

este cazul,  sau 

Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de 

apă/apă uzată, în cazul extinderii infrastructurii apă /apă 

uzată, dacă este cazul.  

      

23 

Programul de măsuri dispus de autoritățile competente 

în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu 

în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de 

legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în 

cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată, 

dacă este cazul. 

 

      

24 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie 

avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. 

Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele 

caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice 

minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe 

categorii de bunuri/servicii. 

 

      

25 

Program de promovare (care include planul de 

informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru 

proiectul depus)  

      



 

26 Alte documente justificative, după caz.       

Pentru proiectele care au doar componentă de servicii : 

1. 

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, dacă este cazul 

 

      

2. 

Documente justificative pentru proiectele de servicii 

finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor 

programe de finanțare nerambursabilă, dacă este cazul 

      

3. 

Documente care să ateste expertiza solicitanților de a 

implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestare ca formator emise 

conform legislației naționale în vigoare etc.) 

 

      

4. 

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.). 

 

      

5. 

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale 

și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor 

Publice, Certificate de atestare fiscală, emise în 

conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de 

către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor 

Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale 

și sociale de plată către bugetul general consolidat al 

      



 
statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza 

cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), 

pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în 

cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa 

datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale 

sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie 

menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative 

solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau 

alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor 

de restituire sau  

 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această 

eșalonare a fost acordată. 

 

6. 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie 

avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. 

Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele 

caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- 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. 

      



 

Expertul care întocmește fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife ”√” în 

căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică prin înscrierea unei linii 

oblice ” \”  de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului 

 

7. 

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. 

 

      

8. 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform 

prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

 

      

9. 

Program de promovare (care include planul de 

informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru 

proiectul depus)  

 

      

10. Alte documente justificative, după caz.       

Aprobat de: Președinte GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data…………………. 

Avizat/Verificat  de: Manager  GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data ………………… 

Întocmit de: Expert 2 GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data …………………. 



 

Notă 

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu 

investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu 

respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a manualului de procedură pentru 

implementarea Sub-măsurii 19.2 

 

Întocmit de: Expert 1 GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data ………………… 


