Anexa 13 Masura 2.4

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI
Măsura 2.4 – „Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor intreprinzători
tineri rurali””

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 prezentei
cereri de proiecte?
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 ☐
-

-

2.

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 ... / ... /......

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.galtinutulzimbrilor.ro a Cererii de finanțare aferentă măsurii M2.4 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
Avizat/Verificat: Manager GAL
Nume/Prenume …………………… Semnătura
Verificat de: Expert 2 GAL
Nume/Prenume …………………… Semnătura
Întocmit de: Expert 1 GAL
Nume/Prenume …………………… Semnătura

DATA………..
DATA………..
DATA………..
DATA……….

II. Verificarea DOCUMENTELOR ANEXATE
Rezultate verificare

Nr.
Crt.

1.

2.

Documente verificate

Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei
Documente
proprietate/folosinta
pentru
exploataţia agricola, documente obligatoriu de
prezentat la depunerea cererii de finanţare
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
● document care atestă dreptul de proprietate
asupra terenului agricol conform legislaţiei în
vigoare (contract de vânzare - cumpărare
autentificat de notar, act de donaţie
autentificat de notar, hotarâre judecatorească
definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie,
certificat de moştenitor unic autentificat de
notar şi alte documente care demonstrează
terţilor dreptul de proprietate conform
legislaţiei în vigoare autentificate la notar)
si/sau
● tabel centralizator - emis de Primărie,
semnat de persoanele autorizate conform legii,
(conţinând sumarul contractelor de arendare la
data depunerii Cererii de Finanţare), cu
suprafeţele luate în arendă pe categorii de
folosinţă
si/sau
● contract de concesionare, valabil la data
depunerii Cererii de Finanţare, însoţit de
adresa emisă de concedent care conţine
situaţia
privind
respectarea
clauzelor
contractuale, dacă este în graficul de realizare
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte

Existența documentului,
dacă sunt valabile conform
legislației în vigoare sau
precizărilor din Ghid
Nu
Da
Nu
este
cazul

Concordanță
copie cu
original









































































clauze;

şi/sau
● contractul de comodat/ contractul de
închiriere/
documentul
potrivit
căruia
suprafaţa de teren a fost temporar în
administrare/ folosinţă.
● documente pentru terenul ce constituie
vatra stupinei – acte de proprietate conform
legislaţiei în vigoare, sau contract de
concesiune/ contract de arendă/ închiriere/
comodat valabile la momentul depunerii cererii
de
finanţare.
Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra
stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp
pentru fiecare pavilion apicol.
● În cazul exploataţiilor care presupun
înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor
pomicole, contractele care conferă dreptul de
folosință
(arendă,
concesiune)
asupra
terenurilor agricole, pentru exploatații
pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15
ani (excepție: pepinierele, culturile de căpșun,
zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada
minimă este de 10 ani), începând cu anul
depunerii Cererii de Finanţare.
● Document notarial care atestă constituirea
patrimoniului de afectaţiune.
b) Pentru construcţii permanente, conform
prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi
completările
ulterioare:
● documentul care atestă dreptul real principal
asupra construcţiei: drept de proprietate, uz,
uzufruct, superficie, servitute (dobândite
prin:contract de vânzarecumpărare, de schimb,
de donaţie, certificat de moştenitor, act
administrativ
de
restituire,
hotărâre
judecătorească);









































c) Pentru construcţii provizorii, conform 
prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi
completările
ulterioare:
● documentul care atestă dreptul real principal
asupra construcţiei: drept de proprietate, uz,
uzufruct, superficie, servitute (dobândite
prin:contract de vânzarecumpărare, de schimb,
de donaţie, certificat de moştenitor, act
administrativ
de
restituire,
hotărâre
judecătorească);
● documentul care atestă dreptul de creanţă
asupra construcţiei dobândit prin: concesiune,
comodat,
locaţiune;
În
cazul
prezentării
contractului
de
comodat/locaţiune pentru construcţiile cu
caracter provizoriu, conform prevederilor Legii
50/1991, cu modificările şi completările
ulterioare, solicitantul trebuie să ataşeze şi
acordul expres al proprietarului de drept.
● documente care atestă: drept de proprietate,
uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit
prin: contract de vânzare-cumpărare, de
schimb, de donaţie, certificat de moştenitor,
act administrativ de restituire, hotărâre
judecătorească) sau drept de creanţă asupra
construcţiei dobândit prin: concesiune,
comodat, locaţiune.

d) Documente solicitate pentru animale, păsări
şi
familii
de
albine:
● extras din Registrul Exploataţiei emis de
ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară
(adeverinţă eliberată de medicul veterinar de
circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile
calendaristice înaintea depuneri cereri de
finanţare din care să rezulte: efectivul de
animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de
albine şi data primei înscrieri a solicitantului în
Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de
mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr.
40/2010);













● PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele
(cabalinele) cu rasă şi origine.

3.

4.

e) Pentru exploataţiile vegetale: copie din
Registrul agricol emis de Primării actualizată în
anul depunerii cererii de finanţare care să
confirme
dreptul
de
folosinţă
(proprietate/arendă/concesionare)
al
terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar
proprietate) înregistrate pentru baza de
producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea
"Conform
cu
originalul".
Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie
din Registrul agricol emis de Primării
actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea
depunerii cererii de finanţare care să confirme
dreptul
de
folosinţă
(proprietate/arendă/concesionare)
al
terenului/ fermei zootehnice/animalelor (doar
proprietate) înregistrate pentru baza de
producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea
"Conform
cu
originalul".
În situaţia în care primăriile nu pot elibera
copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se
va depune copia ultimei înregistrari a
registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă
de primărie privind situaţia curentă.
Copia Contractului de colectare a gunoiului de
grajd încheiat între solicitant și deținătorul
platformei/Copia Adeverinței emisă de
Primăria Comunei pe teritoriul căreia se
regăsește platforma comunală, din care să
rezulte faptul că aceasta are capacitatea de
preluare a gunoiului de grajd din exploatația
solicitantului.
Copiile situaţiilor financiare pentru anii "n" şi
"n-1", unde "n" este anul anterior anului în
care solicitantul depune Cererea de Finanţare,
înregistrate la Administraţia Financiară;
a)
Pentru
societăţi
comerciale:
-Bilanţul
(cod
10);

































5.

6.

7.

8.

-Contul de profit şi pierderi (cod 20);
-Datele
informative
(cod
30);
-Situaţia activelor imobilizate (cod 40);
şi/sau
-Declaraţia de inactivitate înregistrată la
Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul
solicitanţilor care de la constituire, nu au
desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare
de un an fiscal.
b) Pentru persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale
-Declaraţia privind veniturile realizate
şi/sau
-Declaraţia privind veniturile din activităţi
agricole - impunere pe normele de venit , în
cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1" sunt
autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Copia
actului
de
identitate
pentru
reprezentantul legal de proiect (asociat
unic/asociat majoritar/administrator),
Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comertului conform legislaţiei în
vigoare,
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor
(AGA) persoanei juridice, prin care se
desemnează ca tânărul fermier (actionar
majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în
relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv
pe termen lung (pentru cel puţin 6 ani) în ceea
ce priveşte deciziile referitoare la gestionare,
beneficii, riscuri financiare în cadrul
exploataţiei respective.
Solicitantul deține competențe și aptitudini
profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre
următoarele
condiții:
a). Studii medii/superioare în domeniul
agricol/veterinar/economie
agrară;
-diplomă de absolvire studii superioare în
domeniul
agricol













































































sau
-diplomă de absolvire studii postliceale şi sau
liceale în domeniul agricol;
Certificat de calificare profesională care atestă
urmarea unui curs de calificare în domeniul
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie
agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare
profesională, conform legislaţiei aplicabile la
momentul acordării certificatului ;
a)
Competențe
în
domeniul
agricol/veterinar/economie agrară dobândite
prin participarea la programe de inițiere/
instruire/specializare care nu necesită un
document eliberat de formatorii recunoscuţi
de către ANC şi presupune un număr de ore
sub numărul de ore aferent Nivelului I de
calificare profesională ; competențele în
domeniile menționate vor fi dovedite prin
prezentarea
certificatului/
diplomei/
atestatului de absolvire a cursului sau a unui
document echivalent acestora se acceptă şi
certificatele de calificare eliberate de ANCA. In
cazul în care, la depunerea Cererii de Finanțare
nu este emis documentul de absolvire a
cursului,
va
fi
acceptată
adeverința de absolvire a cursului sub condiţia
prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului
de absolvire a cursului sau a unui document
echivalent acestora în original pentru
acordarea celei de-a doua tranşe de
sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat
neeligibil.
sau
b) Recunoaşterea de către un centru de
evaluare si certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale autorizat ANC a competenţelor
dobândite
ca
urmare
a
experienţei
profesionale;

































9.

Angajamentul de a dobândi competențele
profesionale adecvate într-o perioadă de grație
de maximum 33 de luni de la data adoptării
deciziei individuale de acordare a ajutorului,
dar nu mai mult de ultima tranșă de plată;
În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele
12 luni până la depunerea cererii de finanțare
și nu poate prezenta diploma în original, poate
fi acceptată o adeverință de absolvire a
studiilor respective, însoțită de situația școlară
disponibilă, sub condiția prezentării diplomei în
original pentru acordarea celei de a doua
tranșe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi
declarat
neeligibil;
I. În cazul solicitanţilor care nu au studii
medii/superioare, aceştia prezintă diploma/
document doveditor (inclusiv suplimentul
descriptiv al certificatelor de formare
profesională atestate ANC care cuprind această
informaţie) de absolvire a minim 8 clase.
II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie
privind formarea profesională care conferă un
nivel de calificare superior nivelului minim
obligatoriu solicitat, se va prezenta actul
doveditor (certificat de calificare) eliberat de
un formator de formare profesională acreditat
(recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale)
sau certificat de absolvire a cursului de
calificare emis de ANCA, prin care se certifică
competențele profesionale de minim Nivel 1 de
calificare în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrară, conform
legislaţiei aplicabile la momentul acordării
certificatului.
Declaraţie pe proprie răspundere privind
îndeplinirea criteriului de selecţie privind
rasele/soiurile autohtone până la momentul
acordării celei de-a doua tranşe de sprijin
sau
Document care certifică utilizarea resurselor
genetice autohtone, document obligatoriu de

































10.

11.

prezentat la depunerea cererii de finanţare.
Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din
România/ Institutul de Stat pentru Testarea și
Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– aprobat anual.
In cazul animalelor se va depune Certificatul de
origine pentru animalele deţinute de solicitant
emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale din
specia prevăzută în proiect, autorizată de
ANARZ. Acest document se ataşează numai
pentru argumentarea criteriului de selecţie.
În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia
de învăţământ din care să reiasă: anul de
studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/la zi
sau fără frecvenţă, etc.) specializarea şi UAT-ul
în care este situată unitatea de învăţământ
frecventată;
Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi
comercializarea seminţelor certificate şi a
materialului săditor (în cazul producătorilor de
seminţe şi material săditor);

12.

Declaratie privind prelucrarea datelor cu
caracter personal

13.

Alte documente justificative (spre exemplu a se
analiza
documentele
necesare
pentru
indeplinirea criteriilor de selectie, prevazute in
Anexa 15 Fisa de evaluare a criteriilor de
selectie, etc)

































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

Concluzia verificării:
Cererea de finanţare este :
 CONFORMĂ
 NECONFORMĂ
Observații:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
______

Aprobat de: Președinte GAL Ținutul Zimbrilor
Nume/Prenume____________________
Semnătura
Avizat/Verificat de: Manager GAL Ținutul Zimbrilor
Nume/Prenume____________________
Semnătura
Întocmit de: Expert 2 GAL Ținutul Zimbrilor
Nume/Prenume____________________
Semnătura
Întocmit de: Expert 1 GAL Ținutul Zimbrilor
Nume/Prenume____________________
Semnătura

Data………………….

Data …………………

Data ………………….

Data …………………

METODOLOGIA DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Data lansării apelului de selecție de către GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data limită pentru
depunerea proiectelor.
Număr și data înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL Ținutul Zimbrilor
Obiectivul proiectului
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se vor prezenta localitățile din
teritoriul GAL, din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect
Statut juridic solicitant
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume
Prenume
Funcţie
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza
prezentei cereri de proiecte?
Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă în cadrul apelului selecție
lansat pentru Măsura 2.4 și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de
două ori în cadrul apelului selecție lansat, 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 de către solicitant?
Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine
sunt numerotate de către solicitant.
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?
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.
4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?
Se verifică dacă Cererea de finanţare (Anexa 2) este completată de solicitant astfel:
A - PREZENTARE GENERALĂ
A1. Măsura: - Expertul verifică dacă s-a bifat măsura pentru care se solicită finanţare
nerambursabilă si cadrul legal conform caruia s-a intocmit SF. Dacă bifele nu sunt
corespunzătoare, expertul corectează, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.
A2. Denumire solicitant: - Expertul verifică dacă numele solicitantului corespunde celui
menţionat în documentele anexate, după caz.
A3. Titlu proiect: - Expertul verifică dacă este completat titlul proiectului.
A4. Prezentarea proiectului: - Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: - Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele
corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna, satul
etc şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative
corespunzătoare.
A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:
A6.1 si A6.2– Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzător tipului de
proiect
A6.3 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de
beneficiar în care se încadrează.
A6.5 – Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare sectorului vizat de
proiect.
A7. - Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare consultantului și dacă
acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.
A8. - Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare proiectantului și dacă
acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.
B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Data de înființare: - Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei
menţionate în documentele de înființare, anexate la Cererea de finanțare.
CUI/CIF: - 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.
Codul CAEN:- Expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în documentele
anexate la cererea de finanțare.
Codul unic de înregistrare APIA: - există două situaţii:
1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO.
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea
cererii de atribuire din Cererea de finanţare.
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: - Expertul 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: B3.1 Denumirea băncii: B3.2 Adresa băncii: B3.3 Cod IBAN: -

B3.4 Titularul contului : C. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate şi/sau obţinute
D. Numar luni de implementare: Expertul verifică să fie completat cu perioada precizată în
SF/MJ.
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE: Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele și dacă este
trecut numărul paginii în coloana OPIS din Cererea de Finanţare la care se află documentul
respectiv.
E. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI: Se verifică dacă Declarația pe
propria răspundere a solicitantului este datată, semnată și ștampilată. Dacă informaţiile nu sunt
precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
INDICATORII DE MONITORIZARE :Expertul verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii
pentru care solicită finanțare sunt completați de către solicitant conform regulilor de completare
menţionate în formular;
Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completaţi, expertul bifează căsuța NU şi proiectul este
declarat neconform.
Dacă indicatorii de monitorizare nu sunt completaţi corespunzător, expertul înscrie acest lucru la
rubrica ’’Observații’’ solicitând reprezentantului legal să corecteze indicatorii și să semneze în dreptul
modificărilor făcute. În caz contrar, cererea de finanţare este declarată neconformă

FACTORI DE RISC: Expertul verifică dacă factorii de risc sunt completați de către solicitant conform
regulilor de completare menţionate în formular;

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul
măsurii?
Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele din Anexa E la CF.
6. 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 de GAL.
7. Copia electronică si copia pe suport hârtie a Cererii de finanțare corespunde cu
dosarul original pe suport hârtie. Fiecare copie a documentului justificativ, al cărui
original trebuie să rămână în posesia solicitantului, este “conform cu originalul”?
Se verifică dacă există o copie electronică a Cererii de finanțare (așa cum a fost ea
descărcată de pe site și completată) precum și cererea de finanțare însoțită de toate
documentele atașate acesteia scanate pe CD. Se verifică dacă documentele COPIE,
conţin menţiunea”conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal. La acest
punct se bifează după verificarea documentelor ataşate cererii de finanţare, când se verifică
concordanţa copiei cu originalul.
Dacă cele prezentate corespund, se bifează DA. Dacă nu corespund, se bifează NU și se
specifică acest lucru la rubrica „observații”.
Deasemenea, expertul verifică prin sondaj dacă paginile din exemplarul

„COPIE”corespund cu paginile din exemplarul „ORIGINAL”.
Dacă toate acestea corespund, expertul bifează DA .Dacă nu corespund, expertul bifează
NU, specifică acest lucru la rubrica „observații” și cererea de finanțare este declarată
neconformă.
8. 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, precum și
exemplarul editabil al cererii de finanțare.
9. 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.
10. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Ținutul Zimbrilor www.galtinutulzimbrilor.ro a Cererii de finanțare aferentă măsurii M2.4 în vigoare la
momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?
Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL, în vigoare la momentul
lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare
utilizat de solicitant.

II Verificarea documentelor anexate
Controlul conformităţii va consta în verificarea :
- existentei documentelor menționate in OPIS ;
- dacă a fost respectat conținutul / forma precizat in legislatii sau GHID ;
- dacă sunt completate &ștampilate & semnate & datate & eliberate & valabile conform
precizărilor din ghid ;

