
 

Anexa 14   Măsura 2.2 

 
 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 
Măsura 2.2  –  Modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriul 

GAL Tinutul Zimbrilor  
 

 
 
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
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:___________________________________________________ 

 
 
 
 I.  Verificarea conformității documentelor  
1.  Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în baza aceluiași 

Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL>? 

       DA ☐ NU ☐ 
        Dacă DA, de câte ori? 

        O dată ☐       De două ori ☐             Nu este cazul ☐ 
        Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare? 

        DA ☐  

NU ☐ 
  

- deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție/ 
concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform formularului de 
evaluare  

- cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către 
solicitant de două ori, conform fişelor de verificare, respectiv cererilor de retragere: 

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

 
 



 
2.  Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate, 

semnate și stampilate de către solicitant? 

       DA ☐ NU ☐ 
3.  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 ☐ 
4.  Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 

         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 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. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Ținutul Zimbrilor www.gal-
tinutulzimbrilor.ro a Cererii de finanțare aferentă măsurii M2.2 în vigoare la momentul 
lansării Apelului de selecție de către GAL? 

       DA    NU  
 
 
Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     

 NECONFORMĂ 
 

  Observații: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__ 

 
Aprobat : Presedinte GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila               DATA……….. 
 
Avizat/Verificat: Manager GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                          DATA……….. 
Verificat de: Expert 2 GAL 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
Întocmit de: Expert 1  GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA………. 
 
Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 
Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________ 
 
 

Ștampila 

 (numai pentru 

beneficiari publici) 


