
 
 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI   
MĂSURA 2/6A - Investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau  

dezvoltarea de produse agricole 
 

 
 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:……………………………………………………………………… 
Prenume:…………… ……………………………………………………...... 
Funcţie:……………………… 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Numărul de înregistrare a cererii de finanțare la GAL: 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități) 
 
I. VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE 

 
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare in cadrul 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   

 
deoarece aceasta a mai fost verificata şi declarată neconformă de doua ori,  în prezenta cerere de 
proiecte, în baza fişelor de verificare: 
 
Nr...... din data ....     / ....    /....           , Nr......       din data ...     / ...    /......   
 
      
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate și 

semnate 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? 
DA     NU 
 

4. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe 
site-ul GAL FDZR BARGAU CALIMANI a Cererii de finanțare aferentă Măsurii 2/6A?  

     DA     NU          NU ESTE CAZUL   
 
5. Cererea de finanţare este completată și semnată si stampilata de solicitant?  

DA     NU 
 



 
 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

DA     NU 
 

7. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 
DA     NU 
 

8. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
DA     NU 
 

9. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 

DA     NU 
 

10. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 
DA     NU      

 
11. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 120.000  euro?  

DA     NU      
 
12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?  

DA     NU      
 
13. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei 
asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?  

DA     NU      
 
14. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de 
serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare: Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale 
serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de 
finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 
servicii/investitii?  

DA     NU    
   

15. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului ?  

DA     NU     
 

16.     Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?  
DA     NU     
  

17. Localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de GAL FDZR BARGAU CALIMANI (aria 
administrativ-teritoriala a celor 12 comune: Monor, Șieuț, Șieu, Mărișelu, Budacu de Jos, Dumitrița, 
Cetate, Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Bistrița Bîrgăului, Tiha Bîrgăului)? 

DA  NU     NU ESTE CAZUL  
 
18. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele proiectului? 

DA     NU 
 
19. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în 
fișa măsurii din SDL? 

DA      NU             
  
20. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL a GAL, în cadrul măsurii respective?   



 
 

DA      NU 
 
21. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din 
SDL, sunt completaţi de către solicitant? 
DA       NU        DA cu diferențe 
 
 
Tipul de beneficiar promotor al proiectului IMM  

Indicatori de monitorizare Domeniul de 
intervenție principal 

Domeniul/i de 
intervenție secundar/e 

Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru 
toate proiectele) – 2A  ……………..  …………….. 

Numărul de locuri de muncă create 
(obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A 

bărbați  ……………..  …………….. 
femei   ……………..  …………….. 

 
II. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 

 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

 

1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru 
proiectele care prevăd construcții-montaj, cât și 
pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 
din Ghidul solicitantului).  
Pentru achiziţiile simple se vor completa doar 
punctele care vizează acest tip de investiţie)  
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform 
prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 
907/2016.  
Important!  
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN 
și datele de identificare ale firmei de consultanta în 
Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind 
consultanţa sunt eligibile.  
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie 
semnate de persoana care le-a întocmit şi 
ştampilate de elaboratorul documentaţiei.  
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine 
semnăturile colectivului format din specialişti 
condus de un şef de proiect care a participat la 
elaborarea documentatiei și ştampila 
elaboratorului.  
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru 
proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare 

                         



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

de șantier prin devize care să justifice în detaliu 
sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite 
în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi. 
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de 
amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni 
etc.), să fie semnate, ştampilate de către 
elaborator în cartusul indicator.  
- în cazul în care solicitantul realizează în regie 
proprie constructiile în care va amplasa utilajele 
achiziţionate prin investiţia finanțată din FEADR, 
cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute 
în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu 
Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism 
pentru acestea.  
- în cazul în care investiţia prevede achiziționarea 
de utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să 
evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj 
tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar 
daca montajul este inclus în oferta/ factura 
utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat 
cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în 
regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca 
valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”). 
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu 
estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, 
costuri/ ora. În cazul în care investiţia cuprinde 
cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va 
prezenta calcul pentru investiţia specifică în care 
suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii 
se raportează la mp de construcţie.  
 
2. În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / 
finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de 
utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare 
a construcției existente, la Studiul de Fezabilitate se 
ataşează:  
 
b) Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcției existente  
 



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai 
in cazul constructiilor nefinalizate),  
În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 
finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de 
utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente, se ataşează la 
Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza 
tehnică de specialitate asupra construcţiei 
existente și Raportul privind stadiul fizic al 
lucrărilor. 
2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, 
contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 
proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin 
trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii 
de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii 
financiare. 
Atenție!  
Rezultatul de exploatare al anului precedent 
depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv 
(inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii 
Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se 
analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ 
Pot aparea următoarele situatii:  
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii 
proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent 
anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la 
Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune 
nici un document în acest sens.  
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterioară depunerii proiectului, dar au 
depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului 
anterior depunerii proiectului, solicitantul va 
depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – 
formularul 10, anului anterior depunerii proiectului 
însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 
20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la 
Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că nu 
a inregistrat venituri din exploatare  

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterioară depunerii proiectului şi au 
depus la Administraţia Financiară Declaraţia de 
inactivitate (conform legii) în anul anterior 
depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de 
finanţare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE 
INACTIVITATE înregistrată la Administraţia 
Financiară.  
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi 
individuale si intreprinderi familiale:  
Declarație speciala privind veniturile realizate in 
anul precedent depunerii proiectului inregistrata la 
Administraţia Financiară(formularul 200 insotit de 
Anexele la Formular), în care rezultatul brut obţinut 
anual să nu fie negativ; 
 
3. a) Documente solicitate pentru imobilul 
(clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile:  
a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de 
concesiune sau alt document încheiat la notar, care 
să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o 
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanţare, care să confere 
titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor 
de construcții, după caz în acord cu precizările din 
Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în 
vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;  
a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului, contract de concesiune sau alt 
document încheiat la notar, care să certifice 
dreptul de folosinţă al terenului, pe o perioadă de 
cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanțare, care să confere titularului inclusiv 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după 
caz, în acord cu precizările din Studiul de 
Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

50/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere tipul de 
investiţie propusă prin proiect. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA 
EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale 
și dacă este cazul respectarea graficului de realizare 
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces) pentru terenul pe care este amplasată 
clădirea. 
Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să 
prezinte documente care să certifice dreptul real 
principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat 
de moștenitor, act administrativ de restituire, 
hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit 
prin contract de cesiune, contract de concesiune, 
definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare , pentru terenul pe care 
urmează a se realiza investiția. 
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite 
conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi 
un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra 
terenului şi acordul expres al proprietarului de drept. 
a3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT 
CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE 
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru Cererile de 
Finanţare care vizează investiţii în lucrări privind 
construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 
Atenţie!  
În situatia în care imobilul pe care se execută 
investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un 
credit), se va depune acordul creditorului privind 
executia investitiei şi graficul de rambursare a 



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

creditului. 
4.CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 
Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 
menționate ca necesare fazei urmatoare de 
autorizare. 

    

9.Pentru unitățile care se modernizează:  
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de 
constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise 
cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 
Finanţare, pentru unitățile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MEDIU pentru unităţile în funcţiune - se va depune la 
momentul încheierii contractului. 
Atenție! În cazul în care solicitantul prezinta 
autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ 
vizate cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii 
Cererii de Finanţare. Data de emitere a Notelor de 
constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea 
depunerii acestora la momentul contractării.  
 

    

10.  
a) STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în 
baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările 
ulterioare și Cooperativa agricolă înfiinţată în baza 
Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările 
ulterioare,  
b) - DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA 
INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că 
solicitantul si, daca este cazul, terțele persoane cu 
care acesta incheie precontracte, are/au calitatea 
de membru al acesteia, document avizat de 
consiliul director.  
Se va lua în considerare atât documentul avizat de 
către Preşedintele Consiliului Director cât și de o 
altă persoană împuternicită de Consiliul Director 
conform prevederilor statutului.  
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din 

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

care sa reiasă ca solicitantul este membru al 
acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi 
Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 
Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte 
persoane din cadrul Consiliului Director, conform 
prevederilor statutului, în vederea semnării acestor 
documente şi PRECONTRACTELE CU MEMBRII 
OIPA în vederea colectării/comercializării . 
 
11.1: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A 
PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE  
(produse finite) emis de un organism de inspecţie 
şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice cu 
completările și modificările ulterioare (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui produs 
existent)  
11.2 (pentru investitii în vederea obținerii unui 
produs nou):  
a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI 
PRODUCATOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA  
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN 
ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE SI 
CERTIFICARE  
Pentru investiţiile noi sau modernizari ale activitatii 
existente cu producerea de produse noi ecologice, 
solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 
Fezabilitate că materia primă colectată pentru 
obținerea produsului vizat este ecologică şi că, în 
urma procesarii se vor obține produse ecologice 
atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru 
se va verifica la Cererile de plată şi în perioada de 
monitorizare. 

    

12. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de 
membru al grupului aplicant pentru produsul 
alimentar care participă la sisteme din domeniul 
calității produselor agricole și alimentare recunoscute 
sau în curs de recunoaștere la nivel european., daca 
e cazul 

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL –daca e 
cazul 
emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 
privind atestarea produselor tradiţionale (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui produs 
existent la depunere, pentru investiții în vederea 
obținerii unui produs nou la ultima plată). 

    

14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT 
CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI 
– daca e cazul,    emis de MADR, în conformitate cu 
Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor 
alimentare obținute conform rețetelor consacrate 
românești, (pentru modernizări în vederea obținerii 
unui produs existent la depunere, pentru investiții în 
vederea obținerii unui produs nou la ultima plată).  

    

15. COPIE CERERE depunere documentație în 
vederea dobândirii dreptului de utilizare a 
menţiunii de calitate facultative "produs montan"-
pentru produsele în curs de recunoaștere – daca e 
cazul 

    

16. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN 
CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE  
 

    

17. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu 
comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități 
turistice, restaurante, unităti de procesare ulterioară 
înregistrate/autorizate, ferme zootehnice, etc. 
 

    

18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR 
SPECIFICA DUPĂ CAZ- ex. precontract cu exploatațiile 
zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC, 
contracte/precontracte cu producătorii de materia 
primă agricolă, etc. )  
 

    

19.Alte documente (după caz). CODUL RO – APIA – 
DACA ESTE CAZUL 

    

20. Documente obligatorii la data depunerii cererii 
de finantare, după cum urmează 
20.1. Certificat constatator emis de ONRC cu 
informatii extinse valabil la data depunerii cererii de 
finanțare 

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este 
semnat si stampilat, daca are 
toate rubricile completate 
pt.CF, daca sunt valabile 
conform legislatiei in vigoare 
sau precizarilor din Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

20.2 Acte infiintare, copie Certificat de inregistrare 
(CUI) 
20.3 Declaratii, conform modelelor anexate la ghidul 
solicitantului, dupa cum urmeaza 
- Anexa_6.1_Declaratie_plati_catre_GAL 
- 
Anexa_6.2_Angajament_pe_propria_raspundere_pri
vind_utilizarea_cofinantarii_private 
- Anexa 6.3 gal 1declaratie pe propria raspundere 
- Anexa 6.4 gal 2declaratie pe propria raspundere 
 

 
 
Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 
� CONFORMĂ                                     
� NECONFORMĂ 
 
Observații: ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Verificat: Expert 2  GAL FDZR BARGAU CALIMANI 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL FDZR BARGAU CALIMANI 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
                    
  



 
 
Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității proiectului  
 
Atenție!  
În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a conformității proiectului, se constată erori de 
formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea 
anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul GAL FDZR BARGAU CALIMANI poate 
solicita documente sau informații suplimentare. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare 
trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii 
de finanțare la GAL.   
 
Denumire solicitant  
Se preia denumirea din Cererea de finanțare  
Statutul juridic  
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume 
Prenume 
Funcţie 
Se preiau informațiile 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. Data lansării apelului de către GAL 
va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor.  
Data înregistrării proiectului la GAL 
Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.  
Obiectivul și tipul proiectului 
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  
Amplasarea proiectului 
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. 
 
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare in cadrul prezentei 

cereri de proiecte? 
Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. 
Dacă a mai fost depusă de două ori, 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 

și semnate si stampilate de către solicitant?  
Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate si semnate si stampliate de către solicitant si daca exista depuse numarul de exemplare 
solicitate in Ghidul solicitantului pentru aceasta Masura. 

 
3. 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. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima 
variantă de pe site-ul GAL FDZR BARGAU CALIMANI a Cererii de finanţare aferentă măsurii M2/6A, 
în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? 
 
Se verifică dacă modelul corespunde cu varianta postată pe site-ul GAL FDZR BARGAU CALIMANI.  
 
5. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 
Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel: 
 



 
 
 
A - PREZENTARE GENERALĂ 
A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura  M2/6A pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă. 
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 
menţionat în documentele anexate, după caz.   
A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului. 
A4. Descrierea succintă a 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 şi dacă acestea corespund 
cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare. 
A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 
A6.1 – Expertul  verifică  dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria 
proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.  
A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar în 
care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului. 
Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de 
modernizare şi/sau extindere. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) 
şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind 
acest lucru la rubrica Observaţii. 
 
B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 
B1. Descrierea solicitantului 
B1.1 Informații privind solicitantul:  
Expertul verifică dacă data corespunde celei menţionate în documentele justificative 
corespunzătoare. 
Cod de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de 
documente. 
Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în  lista 
de documente. 
 Codul unic de înregistrare APIA: 

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul 
RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.  

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: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat 
specimenul de semnătură. 
 
B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă 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 FEADR 
B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei 
B3.2 Adresa băncii/trezoreriei  
B3.3 Cod IBAN 
B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a 
cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele 
menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI. 
 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii? 
Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 
 



 
 
 
7. 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.  
 
8. Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de 
hârtie? 
Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin 
sondaj.  

 
9. 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.  
 

10. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 
 
Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în  cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în 
ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente 
specificate de GAL. 
 
11. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 120.000 euro?  
 
Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 120.000  
euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă. 
 
12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?  

 
Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor 
eligibile și neeligibile şi că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest 
scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă. 
 
13. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanțare referitoare la obținerea unei 
asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?  
 
Se verifica daca solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare NU in cererea de finanțare sau a 
completat DA și în coloanele corespunzătoare toate informațiile cerute in cererea de finanțare 
(numărul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar 
nerambursabil in euro). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Daca 
solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finanțare este neconforma. 
 
14. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de 
serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare raportul?  
 
Daca raspunsul a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de 
identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 
programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri 
de servicii/investitii. In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru 
la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.  

   
15. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe 
propria răspundere a solicitantului ?  
Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate 
căsuțele corespunzătoare proiectului. Daca nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează 
căsuța corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare 
este declarată neconformă. 



 
 

 
 

16.     Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?  
Se verifica existenta datei, semnăturii si a stampilei solicitantului. Dacă informațiile nu sunt 
precizate, cererea de finanțare este declarata neconforma. 
 
17. Localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de GAL FDZR BARGAU CALIMANI? 
 
Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează 
în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL (aria administrativ-
teritoriala a celor 12 comune: Monor, Șieuț, Șieu, Mărișelu, Budacu de Jos, Dumitrița, Cetate, 
Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Bistrița Bîrgăului, Tiha Bîrgăului). Proiectul poate fi 
amplasat pe teritoriul GAL, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul 
GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole 
(suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.  
 
18. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se 
regăsesc obiectivele proiectului? 
 
Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii 
din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa 
măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă. 
 
19. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se 
încadrează în fișa măsurii din SDL? 
 
Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de 
finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL. Dacă 
informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 
  
20. 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?   
 
Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei 
măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii 
din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile 
din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, 
proiectul este respins. 
 
21. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii 
din SDL, sunt completaţi de către solicitant? 
 
Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători 
domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat 
proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. 
Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile 
din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare 
indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în 
care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de 
către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT 
 

1.a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru 
proiectele care prevăd construcții-montaj, cât și 
pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 
din Ghidul solicitantului).  
Pentru achiziţiile simple se vor completa doar 
punctele care vizează acest tip de investiţie)  
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform 
prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 
907/2016.  
 
În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / 
finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de 
utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare 
a construcției existente, la Studiul de Fezabilitate se 
ataşează:  
 
b) Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcției existente  
 
c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai 
in cazul constructiilor nefinalizate),  
În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 
finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de 
utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente, se ataşează la 
Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza 
tehnică de specialitate asupra construcţiei 
existente și Raportul privind stadiul fizic al 
lucrărilor. 

Controlul conformităţii constă în verificarea 
prezenţei studiului de fezabilitate si daca respectă 
structura prezentată în Ghidul solicitantului.  
 
De asemenea, expertul va verifica:  
In cazul in care solicitantul realizeaza in regie proprie 
constructiile in care va amplasa utilajele 
achizitionate prin investitia FEADR, cheltuielile cu 
realizarea constructiei vor fi trecute in coloana 
„neeligibile”, va prezenta certificatul de urbanism si 
va intocmi studiu de fezabilitate.  
 
In cazul in care investitia prevede utilaje cu montaj, 
solicitantul este obligat sa evidentieze montajul la 
capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul 
indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este 
inclus in oferta utilajului sau se realizeaza in regie 
proprie (caz in care se va evidentia in coloana 
„cheltuieli neeligibile”)>  
 
- codul CAEN al firmei de consultanta trebuie 
mentionat in Studiul de fezabilitate, pct. 1.2 a. In 
cazul in care cheltuielile de consultanta nu sunt 
specificate in categoria cheltuielilor eligibile, nu este 
necesar mentionarea codului CAEN.  
 
- devizul general si devizele pe obiect trebuie sa fie 
semnate de persoana care le-a intocmit si sa poarte 
stampila elaboratorului documentatiei.  
 
- existenta „foii de capat”, care contine semnaturile 
colectivului format din specialisti condus de un sef 
de proiect care a participat la elaborarea 
documentatiei si stampila elaboratorului.  
 
- detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru 
proiectare si engineering si capitolul 5 – organizare 
de santier prin devize care sa justifice in detaliu 
sumele respective, pentru a putea fi urmarite in 
etapa de achizitii si autorizare plati.  
 
- partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de 
amplasare in zona, planul general, relevee, sectiuni 
etc.), sa fie semnate, stampilate de catre elaborator 
in cartusul indicator 



 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, 
contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 
proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin 
trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii 
de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii 
financiare. 
Atenție!  
Rezultatul de exploatare al anului precedent 
depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv 
(inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii 
Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se 
analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ 
Pot aparea următoarele situatii:  
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii 
proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent 
anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la 
Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune 
nici un document în acest sens.  
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterioară depunerii proiectului, dar au 
depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului 
anterior depunerii proiectului, solicitantul va 
depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul – 
formularul 10, anului anterior depunerii proiectului 
însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 
20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la 
Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că nu 
a inregistrat venituri din exploatare  
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterioară depunerii proiectului şi au 
depus la Administraţia Financiară Declaraţia de 
inactivitate (conform legii) în anul anterior 
depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de 
finanţare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE 
INACTIVITATE înregistrată la Administraţia 
Financiară.  
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi 
individuale si intreprinderi familiale:  
Declarație speciala privind veniturile realizate in 
anul precedent depunerii proiectului inregistrata la 
Administraţia Financiară(formularul 200 insotit de 
Anexele la Formular), în care rezultatul brut obţinut 
anual să nu fie negativ; 
 

Controlul conformităţii consta în verificarea 
prezenţei Bilantului (situatiei financiare anuale, 
formularele 10, 20, 30, 40) anului precedent 
depunerii proiectului. Se verifica daca acestea sunt 
inregistrate la administratia financiara. Daca aceste 
documente exista, se bifeaza casuta corespunzatoare 
din coloana DA. Se solicita originalul si expertul 
verifica concordanta copiei cu originalul, bifand 
casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta 
copie cu originalul”.  
Pentru PFA, intreprinderi individuale si intreprinderi 
familiale se verifica existenta Declaratiei speciale 
privind veniturile realizate / Declaratiei anuale de 
venit si daca acestea sunt inregistrate la 
Administratia Financiara. Se solicita originalul si 
expertul verifica concordanta copiei cu originalul, 
bifand casuta corespunzatoare in coloana 
„Concordanta copie cu originalul”.  
Se solicita originalul si expertul verifica concordanta 
copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare in 
coloana „Concordanta copie cu originalul”. Se va 
verifica prezenta situațiilor financiare pentru anii n, 
n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii 
de finanțare (pentru verificarea încadrării in 
categoria firmelor in dificultate).  
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3. a) Documente solicitate pentru imobilul 
(clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile:  
a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de 
concesiune sau alt document încheiat la notar, care 
să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o 
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanţare, care să confere 
titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor 
de construcții, după caz în acord cu precizările din 
Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în 
vedere tipul de investiţie propusă prin proiect;  
a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului, contract de concesiune sau alt 
document încheiat la notar, care să certifice 
dreptul de folosinţă al terenului, pe o perioadă de 
cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanțare, care să confere titularului inclusiv 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după 
caz, în acord cu precizările din Studiul de 
Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 
50/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere tipul de 
investiţie propusă prin proiect. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA 
EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale 
și dacă este cazul respectarea graficului de realizare 
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces) pentru terenul pe care este amplasată 
clădirea. 
Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să 
prezinte documente care să certifice dreptul real 
principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat 
de moștenitor, act administrativ de restituire, 
hotarare judecătorească)/drept de creanță dobândit 
prin contract de cesiune, contract de concesiune, 
definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și 

Controlul conformității va consta în verificarea pe de 
o parte că aceste documente sunt completate, 
semnate şi poartă ștampila administrației care le-a 
eliberat iar pe de altă parte că acestea din urmă au 
fost emise pe numele solicitantului. Se solicita 
originalul documentului si expertul verifica 
concordanta copiei cu originalul, bifând căsuța 
corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”. 
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completările ulterioare , pentru terenul pe care 
urmează a se realiza investiția. 
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite 
conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi 
un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra 
terenului şi acordul expres al proprietarului de drept. 
a3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT 
CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE 
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru Cererile de 
Finanţare care vizează investiţii în lucrări privind 
construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 
Atenţie!  
În situatia în care imobilul pe care se execută 
investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un 
credit), se va depune acordul creditorului privind 
executia investitiei şi graficul de rambursare a 
creditului. 
4.CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 
Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 
menționate ca necesare fazei urmatoare de 
autorizare. 

De verificat prezența acestui document dacă 
investiția prevede construcții sau modernizări de 
construcții. Se verifica faptul că acest certificat este 
completat, semnat şi poartă ștampila administrației 
care l-a eliberat. In cazul in care certificatul de 
urbanism este emis pe numele unei persoane 
fizice/juridice diferita de solicitant, se verifica 
existenta actului de transfer a dreptului si 
obligațiilor ce decurg din certificatul de urbanism si 
a copiei adresei de înștiințare, înregistrată la organul 
emitent, întocmit conform modelului „Adresa de 
înștiințare” din ghidul solicitantului. Se solicita 
originalul documentului si expertul verifica 
concordanta copiei cu originalul, bifând căsuța 
corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”. 
  

9.Pentru unitățile care se modernizează:  
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de 
constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise 
cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 
Finanţare, pentru unitățile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MEDIU pentru unităţile în funcţiune - se va depune la 
momentul încheierii contractului. 
Atenție! În cazul în care solicitantul prezinta 
autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ 
vizate cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii 
Cererii de Finanţare. Data de emitere a Notelor de 

Se verifica existenta documentului, sa fie datat, 
stampilat si semnat de către autoritatile competente 
care l-au emis. Dacă informaţiile nu sunt precizate, 
cererea de finanțare este declarata neconforma.   
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constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea 
depunerii acestora la momentul contractării.  
 
10.  
a) STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în 
baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările 
ulterioare și Cooperativa agricolă înfiinţată în baza 
Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările 
ulterioare,  
b) - DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA 
INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că 
solicitantul si, daca este cazul, terțele persoane cu 
care acesta incheie precontracte, are/au calitatea 
de membru al acesteia, document avizat de 
consiliul director.  
Se va lua în considerare atât documentul avizat de 
către Preşedintele Consiliului Director cât și de o 
altă persoană împuternicită de Consiliul Director 
conform prevederilor statutului.  
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din 
care sa reiasă ca solicitantul este membru al 
acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi 
Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 
Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte 
persoane din cadrul Consiliului Director, conform 
prevederilor statutului, în vederea semnării acestor 
documente şi PRECONTRACTELE CU MEMBRII 
OIPA în vederea colectării/comercializării . 
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 

11.1: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A 
PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE  
(produse finite) emis de un organism de inspecţie 
şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice cu 
completările și modificările ulterioare (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui produs 
existent)  
11.2 (pentru investitii în vederea obținerii unui 
produs nou):  
a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI 
PRODUCATOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA  
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN 
ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECTIE SI 
CERTIFICARE  

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 
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Pentru investiţiile noi sau modernizari ale activitatii 
existente cu producerea de produse noi ecologice, 
solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 
Fezabilitate că materia primă colectată pentru 
obținerea produsului vizat este ecologică şi că, în 
urma procesarii se vor obține produse ecologice 
atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru 
se va verifica la Cererile de plată şi în perioada de 
monitorizare. 
12. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de 
membru al grupului aplicant pentru produsul 
alimentar care participă la sisteme din domeniul 
calității produselor agricole și alimentare recunoscute 
sau în curs de recunoaștere la nivel european., daca 
e cazul 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 

13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL –daca e 
cazul 
emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 
privind atestarea produselor tradiţionale (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui produs 
existent la depunere, pentru investiții în vederea 
obținerii unui produs nou la ultima plată). 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 

14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT 
CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI 
– daca e cazul,    emis de MADR, în conformitate cu 
Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor 
alimentare obținute conform rețetelor consacrate 
românești, (pentru modernizări în vederea obținerii 
unui produs existent la depunere, pentru investiții în 
vederea obținerii unui produs nou la ultima plată).  

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 

15. COPIE CERERE depunere documentație în 
vederea dobândirii dreptului de utilizare a 
menţiunii de calitate facultative "produs montan"-
pentru produsele în curs de recunoaștere – daca e 
cazul 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 

16. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN 
CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE  
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 

17. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu 
comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități 
turistice, restaurante, unităti de procesare ulterioară 
înregistrate/autorizate, ferme zootehnice, etc. 
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 

18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR 
SPECIFICA DUPĂ CAZ- ex. precontract cu exploatațiile 
zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC, 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila 
unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 
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contracte/precontracte cu producătorii de materia 
primă agricolă, etc. )  
 
19.Alte documente (după caz). CODUL RO – APIA – 
DACA ESTE CAZUL 

Se verifica existenta documentului, valabilitatea 
acestuia, stampila unitatii care l-a eliberat si 
semnatura reprezentantului unitatii.  

20. Documente obligatorii la data depunerii cererii 
de finantare, după cum urmează 
20.1. Certificat constatator emis de ONRC cu 
informatii extinse valabil la data depunerii cererii de 
finanțare 
20.2 Acte infiintare, copie Certificat de inregistrare 
(CUI) 
20.3 Declaratii, conform modelelor anexate la ghidul 
solicitantului, dupa cum urmeaza 
- Anexa_6.1_Declaratie_plati_catre_GAL 
- 
Anexa_6.2_Angajament_pe_propria_raspundere_pri
vind_utilizarea_cofinantarii_private 
- Anexa 6.3 gal 1declaratie pe propria raspundere 
- Anexa 6.4 gal 2declaratie pe propria raspundere 
 

Se verifica existenta documentelor, valabilitatea 
acestora, stampila unitatii care le-a eliberat si 
semnatura reprezentantului unitatii.  
 
In cazul declaratiilor pe propria raspundere a 
solicitantului, se verifica existenta documentului, sa 
fie datat, stampilat si semnat de către solicitant. 
Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de 
finanțare este declarata neconforma. 
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