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ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ  

SUCEVIȚA – PUTNA 

 

E1.2.1L  FIȘA DE CONFORMITATE   

MĂSURA  4/6C (DI SDL 5B)– „IT & C” 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală” 

 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
 
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
 
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități) 
 

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare  în cadul 
prezentei cereri de proiecte? 
DA      NU 
 
Dacă DA, de câte ori ? 
O dată     De două ori     Nu este cazul   

 
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
DA     NU   

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori și declarată neconformă, în fișelor de 
verificare 
Nr...... din data ....     / ....    /....            
Nr......       din data ...     / ...    /......   
      
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate de către solicitant? 
DA     NU 

 
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 
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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 de 

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. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima 
variantă postată pe site-ul GAL , în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de 
către GAL? 

DA     NU 
 

11. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

 DA     NU 
 

12. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Asociația GAL 
Sucevița-Putna? 

DA     NU            

13. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se 
regăsesc obiectivele proiectului? 

DA     NU     
    

14. Obiectivele și tipul de serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa 
măsurii din SDL? 

DA      NU             

15. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de 

finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii 

respective?   
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DA      NU 

 

16. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a 
măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant? 

DA     NU                DA cu diferențe 
 

1. Populație netă care beneficiază de servicii TIC   ……………. 
2. Proiect inovativ         
3. Cheltuială publică totală  …………        

      

Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     

 NECONFORMĂ 
 
Observații: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Aprobat, 
Responsabil administrativ GAL___________________  
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
 
Verificat: Expert 2  GAL SUCEVITA-PUTNA 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL SUCEVITA-PUTNA 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 
 
Am luat la cunoștință,                                                    
Reprezentant legal al solicitantului:                                            

Nume/Prenume ________________________        

Semnătura ________________________ 

Data_____/_____/___________ 

Ştampila 

Ştampila 
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                                            PARTEA a II-a  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 a  tabelului. Dupa  

verificarea  copiilor  documentelor  anexate  la  Cererea  de  finanţare  cu originalele 

aflate la solicitant, se  bifeaza căsuţa corespunzătoare din coloana „Concordanţă 

copie cu originalul”. 

 

Lista documentelor DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

CONCORDANȚĂ 
COPIE CU 

ORIGINALUL 

1.1 Studiu de fezabilitate / Documenţatie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii întocmite, avizate și verificate 
în condițiile legii și însoțite de toate studiile, 
expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de 
investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

    

1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor)     

2.1.Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 
comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în 
vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat 
în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul 
Oficial)  și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul 
proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt 
incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să 
prezinte 

    

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 
modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul 
includerii în domeniul public sau detalierii poziției 
globale existente sau clasificării unor drumuri 
neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin 
(7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, a administraţiei publice 
locale 

    

 2.2 Avizul administratorului terenului aparţinând 
domeniului public, altul decat cel administrat de 
primarie (dacă este cazul) 

    

2.3 Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către 
ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare 
pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la 
care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare 
Avizul de conformitate al Operatorului Regional – dacă 
este cazul. 

    

3. Avizul de conformitate al Operatorului Regional – 
dacă este cazul. 
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4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor 
Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în 
cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu 
referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul 
Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al 
investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e 
pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de 
mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori 
direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, 
structuri tip „after-school”, creşe); 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi 
etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă 
este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal al 
comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
SAU 

    

5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor 
Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în 
cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu 
referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul 
Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
•lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e 
pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul 
obţinerii finanţării; 
•angajamentul de a suporta cheltuielile de 
întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
•caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor 
propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 
•nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al 
comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
•detalierea activităţilor sociale desfășurate în ultimele 
12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 
finanţare.(daca este cazul)  
•numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori 
direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, 
structuri tip „after-school”, creşe); agenţii economici 
deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și 
denumire); 
•nominalizarea reprezentantului legal al 
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comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
•angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit 
in cazul proiectelor care vizează infrastructura 
educațională (gradinițe)/socială"   

6.1. Certificat de înregistrare fiscală  
 

    

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de 
înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  
şi  
 

    

6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG  
 

    

7.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu 
condițiile de igiena şi sănatate publică 
sau 
 

    

7.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluării 
condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este 
cazul. 
 

    

8. Declarația pe proprie raspundere a beneficiarului cu 
privire la numarul total de beneficiari direcți afectați de 
investiție. 
 

    

9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare 
nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista 
cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, 
perioada derulării contractului), pentru solicitantii care 
au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă 
începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de 
investiții. 
 

    

10. Notificare, care sa certifice conformitatea 
proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în 
conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația 
în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru 
siguranța alimentelor, dacă este cazul. 
 

    

11. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția 
este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională / regional / județeană / locală aprobată, 
corespunzătoare domeniului de investiții precum și 
copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

    

12. Copie document de identitate al reprezentantului     
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legal al beneficiarului. 
 

13.Declarație angajament privind raportarea 
trimestrială a activității din cadrul proiectului  
 

    

14. Declarație angajament privind raportarea incasării 
tranșelor/sumelor de la Finanțator 
 

    

15. Declarație angajament de a suporta cheltuielile de 
mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăţi  
 

    

16. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor 
restante fiscale, emis/e de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de 
reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat 

    

17. Document emis de ANPM: Clasarea notificării 
sau 

    

18. Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin 
care se precizează că proiectul nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 
sau 

    

19. Acord de mediu în cazul în care se impune 
evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
sau 

    

20.Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra 
mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul). 
sau 

    

21. Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun 
doar evaluare adecvată 

    

22. Certificat de cazier judiciar     

23. Cazier fiscal  al reprezentantului legal     

24. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor 
cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea TVA, 
unde este cazul 

    

25. Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, 
inclusiv dobânzile și majorările de întârziere (daca este 
cazul) 

    

26. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină 
datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale 
contului aferent proiectului pentru care se solicită 
finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ 
trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR) 

    

27.Document privind cofinantarea proiectului si 
Angajamentul responsabilului legal al proiectului ca nu 
va utiliza in alte scopuri 50% din cofinantarea privata, 
in  cazul prezentarii cofinantarii prin extras de cont (in 
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cazul operatiunilor generatoare de venituri) 

28. Alte documente justificative (se vor specifica de 
către solicitant, după caz). 

    

 

 

II/ Concluzia verificării conformităţii 
 

Cererea de Finanţare este: 

 CONFORMĂ 

 NECONFORMĂ 
 
Observaţii................................................................................................................. 

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

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

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

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

Aprobat, 
Responsabil administrativ  GAL___________________  
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
 
Verificat: Expert 2  GAL SUCEVITA-PUTNA 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL SUCEVITA-PUTNA 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 
 

Am luat la cunoștință,                                                    

Reprezentant legal al solicitantului:                                            

Nume/Prenume ________________________        

Semnătura ________________________ 

Data_____/_____/_________ 

Ştampila 

Ştampila 


