C 66 FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII
MĂSURA 66/6A Dezvoltarea intreprinderilor neagricole
Numărul de evidenţă al Cererii de Finanţare (CF):
6 6 / 6 A Codificare
Măsură

Anul

-

Licitaţie de Număr de ordine
proiecte
în Registrul de
evidenţă

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare aferentă măsurii
66/6A ?
DA sau NU
2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi
ştampilate de către beneficiar?
DA sau NU
3 Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare
corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare?
DA sau NU
4. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, apare
mențiunea ”conform cu originalul” şi semnătura expertului?
DA sau NU
Verificarea conformitatii copiei cu originalul pentru documentele atasate la cererea de finantare la
Contractare

Documente

Doc.1.a) Studiul de fezabilitate , pentru proiectele care
prevăd construcții‐montaj sau Memoriu justificativ
pentru proiectele fără construcții‐montaj

Existenta documentului, daca Concord
este
emis
pe
numele anţă
beneficiarului, daca este semnat copie cu
si stampilat, daca are toate original
rubricile completate pt. CF, daca
ul
sunt valabile conform legislatiei
in vigoare sau precizarilor din
Ghid
Nu este
DA
NU
cazul








Si
Doc.1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra
construcţiei existente
Doc.1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor
Doc.2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10,
contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele
30 şi 40), pentru anii “n” si dupa caz, “n-1”, unde “n”
este anul anterior depunerii Cererii de Finantare,
înregistrate la Administraţia Financiară. Exceptie fac
solicitantii care nu au inregistrat activitate.
sau
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale:









2.2. Declaraţie specială privind veniturile realizate în
anul precedent depunerii proiectului înregistrată la
Administratia Financiară (formularul 200 însoţit de
Anexele la Formular) şi/sau









2.3.Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole
impuse pe norme de venit (formularul 221), document
obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de
finanţare;

























2.4. Declaraţia de inactivitate înregistrată la
Administraţia Financiară;
În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate
anterior depunerii proiectului:
Doc.3. Documente pentru terenurile si clădirile pe/ în
care sunt/ vor fi realizate investițiile :
Doc.3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de
lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/
echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să
certifice, după caz:
a) Dreptul de proprietate privată
b) Dreptul de concesiune
c) Dreptul de superficie.
De ex: contract de vânzare‐cumpărare, contract de
donație, contract de superficie, contract de
schimb,certificat
de
moștenitor,
hotărâre

judecătorească rămasă definitivă, act emis de
autoritățile administrative – în cazurile în care legea
prevede aceasta;

3.2. Pentru proiectele care propun doar dotare,
achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al
căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau
lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente







































































De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune,
contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.
3.3 Extras de carte funciară sau document care să
certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru,
pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări
privind construcţiile noi și/sau modernizarea
construcțiilor existente.
Doc.4. Copie a extrasului din Registrul agricol cu
ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu
originalul" (pentru dovedirea calităţii de membru al
gospodăriei agricole).
Doc.5. Copia actului de identitate pentru
reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/ PFA, titular II, membru IF).
6.1. Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe
baza actului de constituire și a statutului propriu în
cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății
agricole;
6.2. Act constitutiv pentru Societatea cooperativă
agricolă
Doc.11. Declaraţia privind încadrarea în categoria
micro-intreprinderilor/întreprinderilor mici
Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată
să reprezinte întreprinderea.
Doc.12. Declaraţie pe propria răspundere a
solicitantului privind respectarea regulii de cumul a
ajutoarelor de minimis
Doc.15. Certificat de urbanism/ Autorizaţie de
construire pentru proiecte care prevăd construcţii,

însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului
şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o
copie a adresei de înştiinţare, conform modelului din
Ghid.
Doc.16. Aviz specific privind amplasamentul si
funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru
constructia/ modernizarea sau extinderea structurilor
de primire turistice/ agro=pensiunilor, după caz .
Doc.17. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru
structura de primire turistica respectiva (in cazul
modernizării/extinderii).
Doc.18. Declaratie pe propria raspundere privind
neincadrarea in categoria firmelor in dificultate
Doc.19. Declaraţie pe propria răspundere a
solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere
prin M 02
Doc. 22. Declaraţie expert contabil din care sa reiasa că
solicitantul în anul precedent depunerii cererii de
finanţare a obţinut venituri din exploatare iar veniturile
din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din
total venituri din exploatare ale solicitantului.
Doc.24. Copie Certificat de inregistrare la Registrul
Comerţului. In cazul CMI şi a altor profesii liberale se
depune copia după Codul Unic de Înregistrare.

















































Doc.25 Declarație pe propria răspundere privind




raportare către GAL
26. Declarație pe propria răspundere privind co



finanțare
27. Declarația pe propria răspundere a solicitantului că
va crea minim 1 loc de muncă pentru fiecare 20000




euro sprijin primit (dacă este cazul)
28. Declarația pe propria răspundere privind
desfășurarea activității pe teritoriul GAL Târnava Mică



Bălăușeri-Sărățeni
Doc. 29 Alte documente




CONCLUZIE :
Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt
conforme
neconforme
Aprobat: Președinte GAL
Nume, prenume................................

Semnătura și ștampila ..........................
Data ...................................................
Verificat, Sef S.V.C.F- Expert evaluare proiecte/ Manager GaL
Nume ......... ..............................prenume...............................
Semnatura..............................................................
Data...............
Intocmit, Expert GAL- Expert monitorizare/ Responsabil financiar
Nume ..............................prenume ................................
Semnatura...............................................................
Data...............
Am luat la cunoștință
Reprezentant legal .........................................................................
Semnătura
Data

Metodologia verificării cererii de finanțare
1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare
aferentă măsurii 66/6A? Se verifică pe site-ul GAL dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a
Cererii de Finanţare aferentă măsurii 66/6A. Dacă a utilizat varianta anterioară cererea de
finanţare este declarată neconformă.
2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt
numerotate şi ştampilate de către beneficiar; Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare
este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către beneficiar;
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 se specifică la rubrica “Observaţii” iar cererea de finantare este declarata neconforma.
3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referinţele din Cererea de
Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de
Finanţare? Se verifică existenţa Opisului documentelor, paginaţia acestuia, se verifică prin
sondaj 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 casuţa NU şi se trece la rubrica “Observaţii” iar solicitantul este rugat să facă
modificarile care se impun insuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul
bifează căsuţa DA.
4. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, apare
menţiunea ”conform cu originalul” şi semnătura expertului ?
La acest punct expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, semnează şi datează
documentul COPIE, bifează in coloana „Concordanţa copie cu original” după verificarea
documentelor ataşate cererii de finanţare, când se verifică concordanţa copiei cu originalul.
Dacă nu corespund, se bifează casuţa NU şi se specifică la rubrica „Observaţii”.
Metodologie de completare pentru sectiunea II PctC.:
Expertul GAL efectueză verificarea documentației, existența semnăturilor și a ștampilelor
persoanelor autorizate, conținutul documentelor, dacă sunt completate toate rubricile din Cererea
de Finanțare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect
apoi se consemnează (bifează) rezultatele în Fişa de verificare a conformităţii. În urma
verificării, dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din punct
de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate, a documentelor solicitate conform prevederilor
din Ghid, în funcție de tipul proiectului. Dacă se constată neconformități în Cererea de Finanțare
pe suport de hârtie fie și pentru un singur document din dosar proiectul va fi declarat neconform.

