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GE 2.1L FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII 
 

PARTEA I 

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 

Măsura 142 « Înfiinţarea grupurilor de producători » 

Titlul proiectului 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare: 

 

 

 

 
 
Denumirea grupului de producători/nr. aviz recunoaştere : 

………………………………………………………………................................................. 

Statutul juridic 

………………………………………………………………................................................  

Date personale ale reprezentantului legal: 
Nume:………………………………………………………………………........................... 

Prenume:……………...…………………………………………………….......................... 

Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de finanţare în cadrul 
prezentei cereri de proiecte? 
DA� NU � 

Dacă da de câte ori? 
O dată � De două ori  � 

Prezenta Cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
� DA 
� NU deoarece aceasta a mai fost verificată şi declarată neconformă de două ori, 

în baza fişelor de verificare: 

 

 

Nr. . Din data: .    / / . 
Nr. . Din data: .    / / . 

 

1 1 1 4 2  0 2 1 2 7 2 8 8 1 9      4 

1. Cerere de 

finanțare 

2. Masura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  

5. Anul 

alocației 

fianciare 

6. Codul 

regiunii 

7. Codul 

Județului 

8. Ultimele 

trei cifre ale 

Deciziei de 

Autorizare 

GAL emisă de 

AMPNDR 

9. Numărul 

de ordine de 

înregistrare 

în registru 
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Verificat: Şef SVCF – Manager GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătură DATA……….. 

 

Întocmit de: Expert GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătură DATA……….. 

 

Reprezentant legal grup de producători 
Nume/Prenume ……………………Semnătură……….. DATA………. 
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PARTEA a II-a 

VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE 

realizată în cadrul Grupului de Acţiune Locală 

 
I / Verificarea Cererii de finanţare  

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul MADR a Cererii de finanţare 
aferentă  Măsurii 142? 

 DA� sau NU� 

2.  

2.1 Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate şi ştampilate de către solicitant; referinţele din Cererea de 
Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din 
Dosarul Cererii de Finanţare? 

 DA� sau NU� 

2.2 Paginile din exemplarul “COPIE” al Dosarului Cererii de Finanţare corespund 
cu paginile din exemplarul 
“ORIGINAL”? 

 DA� sau NU� 

3. Fiecare copie a documentelor originale care rămân în posesia solicitantului apare 
este conformă cu originalul? 

 DA� sau NU� 

4. Cererea de finanţare este completată, semnată/ştampilată de solicitant? 

 DA� sau NU� 

5. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la 
obţinerea de finanţări nerambursabile din Programul SAPARD, FEADR şi alte 
fonduri? 

 DA� sau NU� 

6. Solicitantul a completat lista documentelor justificative obligatorii ale măsurii? 

 DA� sau NU� 

7.  Solicitantul  a  datat,  semnat  şi  stampilat  Declaraţia  pe  propria  raspundere  a 
solicitantului? 

 DA� sau NU� 

8. Indicatorii de monitorizare, specifici Măsurii 142, prevăzuţi în Cererea de finanţare 
sunt corect completaţi de către reprezentantul legal? 

 DA� sau NU� 
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II/ Verificarea documentelor anexate 

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a 
cererii de finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente 
(neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va 
bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreapta tabelului. 
Verificarea copiilor documentelor anexate la Cererea de finanţare cu originalele 
aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din 
coloana „Concordanţă copie cu originalul” iar pe copii expertul GAL scrie 
„Conform cu originalul”, semnează şi datează. 

TITLU 

Concordanţă 
Concordanţă 

copie cu 
originalul 

DA NU 
Nu 

este 
cazul 

 

1. Aviz de recunoaștere emis de instituţiile abilitate, 
în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în 
vigoare, începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 
decembrie 2013, însoțit de procesul verbal de 
constatare 

� � � � 

2. Certificatul de înregistrare (inclusiv  anexele) 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform 
Legii nr. 359/2004, cu modificările ulterioare 
Sau 
Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor / Certificat de înscriere a persoanei 
juridice emis de Judecătorie 

� � � � 

3.Copia actului de identitate pentru reprezentantul 
legal � � � � 

4.Dovada studiilor efectuate de către 
reprezentantul legal. � � � � 

4.1 Copie după diploma de studii/certificatul de 
formare care să dovedească pregătirea 
profesională în domeniul pentru care solicită 
finanţarea a reprezentantului legal a  grupului de 
producători; 
Sau 

    

4.2   Declaraţie pe propria răspundere în care să 
se menţioneze  că reprezentantul legal al 
grupului de producători va urma şi absolvi un 
stagiu de pregătire, atestat oficial, conform 
legislaţiei în vigoare, în maxim un an de la 
semnarea Contractului de finanţare. 

    

5. Lista membrilor grupului de  producători, 
actualizată la data depunerii Cererii de finanţare � � � � 
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6. Actul constitutiv al grupului de producători � � � � 

7. Statutul grupului de producători � � � � 

8. Document de la bancă cu datele de identificare 
ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în 
care se derulează operaţiunile cu APDRP 

� � � � 

9. Certificat constatator al membrilor grupului de 
producător (necesară numai pentru îndeplinirea 
criteriului de selecţie nr.1) 

� � � � 

10. Actul de identitate a reprezentanţilor legali ai 
membrilor fondatori grupului de producători 
(necesară numai pentru îndeplinirea criteriului de 
selecţie nr.2) 

� � � � 

III/ Concluzia verificării conformităţii  

Cererea de finanţare este: 

� CONFORMĂ 

� NECONFORMĂ 
 

Observaţii......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
 
Verificat: Şef SVCF – Manager GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătură   DATA……./…./20.. 

 

Întocmit de: Expert GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătură   DATA……./…./20.. 

Am luat la cunoştinţă. 

Numele reprezentantului legal al grupului de producători………………. 

Semnătură ………………      DATA……./…./20.. 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii Cererii de finanţare 

Partea I – Informaţii generale cu privire la solicitant şi la proiect 

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare 

Se completează conform secţiunii ES2, punctul 3 „Înregistrarea” din procedura de 
Evaluare selectare 

Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de finanţare în cadrul 
prezentei cereri de proiecte? 

Se completează conform secţiunii ES2, punctul 1, „Primirea Cererii de finanţare” din 
procedura de evaluare selectare 

Partea II – Verificarea concordanţei documentelor prezentate 

I / Verificarea Cererii de finanţare 

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul MADR a Cererii de finanţare 
aferentă Măsurii 142? 

Se verifică pe site-ul MADR dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de 
finanţare aferentă Măsurii 142. Dacă a utilizat varianta anterioară (nu cea existentă pe 
site-ul MADR), Cererea de finanţare este declarată neconformă. 

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate şi stampilate de către reprezentantul legal; referinţele din Cererea de 
Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul 
Cererii de Finanţare? 

2.1 Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe 
care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către reprezentantul legal; se 
verifică dacă referinţele din Cererea de finanţare (CF) corespund cu numărul paginii 
la care se află documentele din Dosarul cererii de finanţare. Dacă referinţele din CF 
nu corespund, se bifează căsuţa NU şi se trece la rubrica “Observaţii”, iar 
solicitantul este rugat să facă modificările ce se impun. 

2.2 Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “COPIE” al Dosarului 
cererii de finanţare corespund cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. Dacă nu 
corespund, se bifează căsuţa NU şi se specifică la rubrica “Observaţii”, iar Cererea 
de finanţare va fi declarată  neconformă. 

3. Fiecare copie a unui document original care rămâne în posesia reprezentantului 
este conform cu originalul. 

Expertul verifică concordanţa documentului „COPIE”, al cărui original rămâne în 
posesia solicitantului, cu originalul. Dacă toate acestea corespund, expertul bifează 
DA şi scrie pe copie „Conform cu originalul”, semnează şi datează. 

Daca nu corespund, se bifează casuţa NU şi se specifică la rubrica “Observaţii”. 
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4. Cererea de finanţare este completată , semnată şi ştampilată de către 
reprezentantul legal 

4.1 Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de reprezentantul legal 
astfel: 

 A /PREZENTARE GENERALĂ  

A1. Mă sura: se verifică că este bifată Măsura 142 pentru care solicită  finanţare 
nerambursabilă 

A2. Denumirea grupului de producători : trebuie verificat dacă numele 
grupului de producători corespunde celui menţionat în documente. 

B/INFORMATII PRIVIND GRUPUL DE PRODUCĂTORI  

B1. Descrierea grupului de producători 

B1.1 Informații privind grupul de producători  

Data emiterii Avizului de recunoaştere: trebuie verificat pentru solicitant dacă 
data corespunde celei menţionate în documentul „Aviz de recunoaștere emis 
de instituţiile abilitate” 

Certificat de înregistrare: expertul va verifica dacă acesta corespunde celui 
menţionat în documentul Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat 
de Oficiul Registrului Comerţului conform Legii nr. 359/2004, cu modificările 
ulterioare sau Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de Judecătorie. 

Codul CAEN al solicitantului: expertul va verifica dacă acesta corespunde 
celui menţionat în documentul „Certificat de înregistrare” (inclusiv anexele) 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform Legii nr. 359/2004, cu 
modificările ulterioare sau Certificat de înscriere in Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor în cazul: 

• asociaţiilor funcţionând pe baza OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, 

• societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform 
Legii nr. 36/1991, 

• composesoratele silvice funcţionând pe baza Legii nr. 1/2000. 

(Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de Judecătorie) 

B1.2 Sediul social: trebuie verificat că adresa sediului social corespunde celei 
menţionate în documentele justificative corespunzătoare (documentele: Aviz de 
recunoaștere, Certificatul de înregistrare). 

B.3 Informaţii privind contul bancar pentru proiect FEADR  
B.3.1 Denumire a Băncii 
B 3.2 Adresa Băncii 
B 3.3 Cod IBAN 
B 3.4 Titularul contului bancar 

Trebuie verificat dacă coordonatele bancare furnizate corespund solicitantului, a cărei 
descriere a fost făcută la punctul B1 precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde 
cu cele menţionate în documentul: „Document de la bancă cu datele de identificare 
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ale bancii şi ale contului aferent proiectului FEADR”. Contul bancar să fie în lei. 

4.2 Se verifică dacă Cererea de finanţare este semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al grupului de producători. 

În cazul în care Cererea de finanţare nu este completată, semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal, expertul bifează căsuţa NU, specifică acest lucru la rubrica 
Observaţii, iar Cererea de finanţare este neconformă. 

5. Reprezentantul legal a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare 
la obţinerea de finanţări nerambursabile din Programul SAPARD, FEADR şi alte 
fonduri? 

Se verifică dacă reprezentantul legal a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de 
finanţare sau a completat coloanele corespunzătoare DA,  toate informaţiile cerute în 
Cererea de finanţare (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, 
valoarea sprijinului nerambursabil în euro). În funcţie de acestea, expertul va bifa 
căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă reprezentantul legal nu a bifat sau 
completat partea C, Cererea de finanţare este neconformă. 

6. Reprezentantul legal a completat lista documentelor justificative impuse de tipul 
Măsurii 142? 

Se verifică dacă sunt bifate căsuţele şi dacă este trecut numărul paginii în coloana 
OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de finanţare la care se află documentul. 
Dacă unul din documentele obligatorii nu este ataşat Cererii de finanţare, se specifică 
la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de finanţare este declarată 
neconformă. 

7. Indicatorii de monitorizare, specifici Măsurii 142, prevăzuţi în Cererea de finanţare 
sunt corect completaţi de către reprezentantul legal? 

Se verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici Măsurii 142 pentru care solicită 
finanţare prin programul PNDR sunt completaţi de către reprezentantul legal. 

Dacă informaţiile nu sunt precizate , proiectul este declarat ne conform. 

II/ Verificarea documentelor justificative 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1. Aviz de recunoaștere emis de instituţiile 
abilitate, însoţit de Procesul verbal de 
constatare. 

Se verifică dacă Avizul de recunoaştere este 
emis după 1 ianuarie 2007. 

2. Certificatul de înregistrare (inclusiv 
anexele) eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului conform Legii nr. 359/2004, cu 
modificările ulterioare sau Certificat de 
înscriere in Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor în cazul: 

• asociaţiilor funcţionând pe baza OG 
26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii , aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005, 

• societăţile agricole şi alte forme de 

Se verifică codul CAEN dacă  corespunde 
celui din Cererea de finanţare şi/sau 
Certificatul de înscriere în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 
(Certificat de înscriere a persoanei juridice 
emis de Judecătorie)  
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asociere în agricultură conform Legii 
nr. 36/1991, 

• composesoratele silvice funcţionând 
pe baza Legii nr. 1/2000. 

(Certificat de înscriere a persoanei juridice 
emis de Judecătorie) 

3. Copia actului de identitate al 
reprezentantul legal. 

Se verifică prezenţa şi valabilitatea acestui 
document la data depunerii Cererii de 
finanţare. 
Se solicită originalul documentului şi 
expertul verifică concordanţa copiei cu 
originalul, bifând căsuţa corespunzătoare în  
coloana 
„Concordanţa copie cu originalul”. 

4. Dovada studiilor efectuate de către 
reprezentantul legal al grupului de 
producători: 
4.1 Copie după diploma de studii/certificatul 
de formare care să dovedească pregătirea 
profesională în domeniul pentru care solicită 
finanţarea, a reprezentantului legal al 
grupului de producători; 
Sau 
4.2 Declaraţie pe propria răspundere în care 
să se menţioneze că reprezentantul legal al 
grupului de producători va urma şi absolvi 
un stagiu de pregătire, atestat oficial, 
conform legislaţiei în vigoare, în maxim un 
an de la semnarea Contractului de finanţare. 

 

 

 

 

 
Se  solicită  originalul  documentului  şi 
expertul verifică concordanţa copiei cu 
originalul. 
 

 

 

 

Se verifică dacă declaraţia este semnată şi 
datată. 

5. Lista membrilor grupului de 
producători, actualizată la data depunerii 
Cererii de finanţare. 

Se verifică minimul de 5 membrii. 

6. Actul constitutiv al grupului de 
producători. 

Existenţa documentului. 

7. Statutul grupului de producători Existenţa documentului. 

8. Document de la bancă cu datele de 
identificare ale băncii şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa 
băncii, codul IBAN al contului în care se 
derulează operaţiunile cu APDRP). 

Existenţa documentului. 

9. Certificat constatator al membrilor 
grupului de producător (necesară numai 
pentru îndeplinirea criteriului de selecţie 
nr.1) 

Existenţa documentului. 

10. Actul de identitate a reprezentanţilor Existenţa documentului. 
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legali ai membrilor fondatori grupului de 
producători (necesară numai pentru 
îndeplinirea criteriului de selecţie nr.2) 

Expertul GAL care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin 
înscrierea unei litere  „X” în casutele/câmpurile respective. Manager GAL care verifică 
munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei bife („√”) lângă litera „X”  
aplicat de Expertul GAL.  

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris litera „X” de exemplu, 
în casuta „Da”, iar verificatorul a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi 
cea a Președintelui Comitetului de Selecție GAL. 


