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GE3.1L Fişa de verificare a condiţiilor minime de 
acordare a sprijinului 

Măsura 142 «Înfiinţarea grupurilor de producători» 

Titlu proiect ………….………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Număr de înregistrare al Cererii de finanţare: 
 
 
 
 
 

 
 
Obiectivele si tipul proiectului: 

Înfiinţarea grupului de producători 
Comercializarea în comun a producţiei 

 

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI 

1.1 Solicitantul aparţine categoriei solicitanţilor eligibili pentru Măsura 142? (vezi 
documentele 1 şi 2 ) 

DA � 

NU � 

.......................................de completat 

.......................................de completat 

Verificare la GAL DA  �  sau NU  � 

1.2 Solicitantul respectă condiţiile minime de acordare a sprijinului? (documentele 1, 2 
şi 8) 

Verificare la GAL DA  � sau NU  � 

1.3 Solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al activităţii care se finanţează 
prin proiect  și/ sau Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor?  

(Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de Judecătorie ) 

Verificare la GAL DA�  sau NU� 

Observaţii GAL 

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

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

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

1. Cerere de 

finanțare 

2. Măsura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  

5. Anul 

alocației 

financiare 

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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2. VERIFICAREA CONDIŢIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI 

Condiţii minime de acordare a 

sprijinului 

Verificare efectuată de către 

GAL 
 

Documente 
care se 
verifică 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

Solicitare de 
informaţii 

suplimentare 

EG1 Proiectul trebuie să îndeplinească 
conformitatea cu obiectivul general şi 
cu obiectivele specifice 

Cererea de 
finanţare 

� �  � 

EG3 Reprezentantul legal trebuie să 
dovedească pregătire profesională în 
raport cu proiectul sau declaraţie pe 
propria răspundere în care să se 
menţioneze  că va urma şi absolvi un 
stagiu de pregătire, atestat oficial, 
conform  legislaţiei  în  vigoare,  în 
maxim un an de la semnarea 
Contractului de finanţare. 

Doc. 4 � �  � 

 

Observaţii  GAL 

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

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

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

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

8. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

Dacă toate condiţiile minime de acordare a sprijinului aplicate proiectului au fost 
îndeplinite, proiectul este eligibil: 

2. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

Proiectul este: 
� Eligibil 
� Neeligibil 

Observaţii GAL: 

(Se va argumenta decizia de declarare a proiectului neeligibil)……………..........……… 

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

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

......................................................................................................................................... 
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Verificat 

Şef SVCF – Manager proiecte GAL 

Nume şi prenume....................................... 

Semnătura şi ştampila...........................  DATA...../.... ./20.... 

Întocmit, 

Expert GAL 

Nume şi prenume..................................... 

Semnătura ............................................. DATA....../....../20... 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor minime de acordare a 
sprijinului 

Numărul de Înregistrare al Cererii de finanţare 

Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finanţare confruntându-se şi cu 
numărul de înregistrare din fişa de verificare a conformităţii GE2.1L 

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI 

DOCUMENTE PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

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, 
însoţit de procesul verbal de constatare. 

Se verifică daca data de recunoaştere 
a grupului este după 01 ianuarie 2007. 

Se verifică dacă produsul/grupa de 
produse pentru care a primit 
recunoaşterea este eligibilă în cadrul 
Măsurii 142. 

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. 

Se verifică valabilitatea documentului. 

3. Copia actului de identitate al solicitantului. Se verifică valabilitatea documentului şi 
concordanţa cu Cererea de finanţare –
Capitolul B.2 . 

4. Dovada studiilor efectuate de către 
reprezentantul legal. 
Copie după diploma de studii/certificatul 
de formare 
Sau 
Declaraţie pe propria răspundere în care 
să se menţioneze că reprezentantul legal al 
grupului de producători va urma si absolvi un 
stagiu de pregătire, atestat oficial, conform 
legislaţiei în vigoare, în maxim un an de la 
semnarea Contractului de finanţare. 

 

 

 

 

 

 

Se verifică domeniul de activitate al 
diplomei de studii/certificatul de 
formare/declaraţiei pe proprie 
răspundere. 

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

Se verifică numărul de membri. Acesta 
trebuie să fie minim 5. 

6. Actul constitutiv al grupului de 
producători. 
 

Existenţa documentului. 
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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). 

Se verifică datele să fie în concordanţă 
cu cele prezentate în Cererea de 
Finanţare  – Capitolul B.3. 

9. Cererea de finanţare – Pagină Specifică 
Măsura 142 

Se verifică dacă informaţiile menţionate 
în Cererea de finanţare sunt în 
concordanţă cu cele menţionate în 
documentele prezentate (date de 
identitate ale grupului de producători şi 
ale reprezentantului legal, adresa, seria 
şi numărul, valabilitatea documentului). 
Se verifică dacă Programul de 
comercializare este completat, bugetul 
estimativ precum şi indicatorii de 
monitorizare. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria de solicitanţi 
eligibili, va bifa căsuţa corespunzătoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta 
“da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă. 

2. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

Dacă toate condiţiile minime de acordare a sprijinului aplicate proiectului au fost 
îndeplinite, proiectul este eligibil. 

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. 

 


