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FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII

- SE APLICA PENTRU TOATE MASURILE DIN CADRUL STRATEGIEI -

{formu la r ProPriu GAL)

Denumire solicitant;
Titlu proiect:

PARTEA I - verlficarea conformitatli documentelor

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare?

DAtr NUE

Daca DA, de cate ori ?

o dataE DedouaoriE Nuestecazul g

Prezenta cerere de finantare este acceptata pentru verificare ?

DAtr NUD

* in cozul in corc se bifeozo NU: deootece oceosto o moi lost depuso de douo ori

(sou)

concluzio, in bozo Fisei de verilicore o confomitotii' a fost de douo oti co proiectul este

neconlorm si/sou proiectul nu o lost incddtot cotect

(sou)
'cerereo 

de linontore o lost declototo conlond si incddtotd corect si retroso de solicitont de

douo oti

cont'orm lisetot de verilicore, rcspectiv cetetilor de retrugere:

ir......'din doto .... / .... /.... , Nt...... din doto . . / ." /

2. Dosarul Cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate

de catre solicitant?
DAD NUtr

3.ReferinteledincerereadefinantarecorespundcunUmarulpaginiilecareseafla
documentele din Dosarul Cererii de finantare?

DAD NUD

4. Cererea de finantare este completata si semnata de solicitant?

DAD NUD

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexa obligatorii si cele impuse de tipul masurii?

DAD NUD

6. Solicitantul a atasat la Cererea de finantare toate documentele anexa obligatorii din lista?

DAD NUD
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7. Copia electronica a Cererii de finantare corespunde cu dosarul original

DAD NUO

Copia scanata a documentelor atasate

electronica a Cererii de finantare?

DAD NUD

Cererii de finantare este prezentata alaturi de forma
8.

9. Solicitantul a con]pletat coloanele din bugetul indicativ?

OAD NUtr NU ESTE CAZULD

PARTEA a ll a - Verllicarea Incadrarll prolectului

1. Solicitantul a utilizat modelul de cerere de finantare disponibil pe site-ul GAt la momentul

lansarii apelului de selectie, in concordanta cu tipologia proiectului depus?

OAE NUD

2. Proiectul respecta cerintele mentionate in Apelul de selectie?

DAD NUtr

3. Valoarea finantarii nerambursabile este de maximum 200 000 euro?

DAtr NUtr

4. Locali2area proiectului de investitii este in spatiul LEADER acoperit de Grupul de Actiune

Locala care a selectat proiectul, asa cum este definit in fisa masurii 19 din cadrul PNDR

2014- 2O2O si in Cap 8.1al PNDR2014-2020?
DAE NUD NU ESTE CAZUL E

5. Proiectul pentru care s_a solicitat finantare este

regasesc obiectivele proiectului?

DAD NUtr

6, Obiectivele si tipul de serviciu/investitie prezentate in Cererea de finantare se incadreaza

in fisa masurii din SDl,?

DAD NUD

7, Domeniul de interventie in care a fost incadrat proiectul, prezentat in Cererea de finantare'

corespunde Domeniului de interventie prezentat in SDL, in cadrul masurii respective?

DAD NUD

incadrat corect in masura in care se

v;i:
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8. lndicatorii de monitorizare specifici domeniului de

proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (daca este

masurii din SDI- sunt completati de catre solicitant?

DAD . NUD DA cu dilercnteo

interventie Pe care este incadrat

cazul), prevazuti in fisa tehnica a

iiput de teneticiar promotor al proie'tului ONG

GAL

Sector Public
IMM
Altii

tr
tr
o
tr
o

Domehiul de

interuentie
p ncipol

Doneniul/i
inteNentie

de
lndicatori de monitolizare

ffi
pentru toate Proiectele)- 1A

o tr

,1 AD t^.tri dP munco ueote barbati tr tr

(obligatoriu pentru toate proiectele) -
6A

femei D o

tr tr
Numarul total de operatiunr de

sprijinite in cadrul masurii de cooperare
12nE/rnl?\ - 1R

:ooperare
art.35 din

heSuldrrrerrtur luL/
tr trrr^i.r .l nrrri.inAntilor instruita_ lC

rurrn'a"rf ae exploatatii agricole/beneficiari

sprijiniti
2A

28
2C

tr
tr
tr

tr
tr
D

tr
tr

D
tr

Numarul de exploatatii agricole care prlmesc

sprijin pentru participarea la sistemele de calitate'

la pietele locale si la circuitele de aprovizionare

,.r.t", pr".r, si ta grupuri/organizatii de

producatori

3A
1q

Suprafata totala agricola (ha)

4A
4B

4C

o
tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr
tr

Suprafata totala forestiera (ha)

4A
4B

4C
tr D

Suprafata totala (ha) - 5A

3
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Stampila

(numaipentru

beneficiaripublici)

Concluzia verifi.arii:
Cererea de finantare este :

I CONFORMA IAR PROIECTUL ESTE INCADRATCORECT.

.- NECONFORMA SI/SAU PROIECTUL NU ESTE INCADRAT CORECT.

lntocmit:

Semnotuto
Doto-/r/-

Verificat:

Semnoturo
Doto-/-/_

Am luat la aunostinta,
Reprezentant legal al solicitantuluii

Semnotuto
Doto-/-/

7__ \ F 363\\

,:+:al8

'c'!Gi"

lnvestitii Totale (publice+private)

5B

5C

tr
tr

tr
tr

Suprafata totala sau l..lVM in cauza - 5D tr D
Suprafata totala - 5E tr tr
Populatie neta cate beneficiaza de

servicii/infrastructuri imbunatatite - 6B

tr D

Populatie neta care beneficiaza de servicii TIC - 6C tr tr
Alti indicatori specifici teritoriului, in conformitate

:::::::::::l::::''* 
in fisa masuriidin sDr

tr
D

tr
tr
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METODOT06IE DE APLICAT

ln cozu! in core, in oricore din etopele de verilicore (pofteo I - Verificoreo confotmitatii

documentelot, rcspectiv potteo ll - Veriicoteo incodrorit proiectului)' se 
'onstotd 

ero de lormo

sou ercti mdteriale (de ex': omisiuni irivind biforeo onufiitot cose-te'in.ctusiv din cerereo de

]irorior", ,".nor"o- onumitot pogini, otosateo unot documente obligotorii)' expertul GAL poote

solicito doc ufienle sou inJorfi ati i su pl ifi e ntor e -

Metodologie de apli.at pentru Partea I -VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR

1. solicitantul a mai depus penttu verificare aceasta cerere de finantaJe?

i-o*r,""riin" a-" aererea de finantare a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si

daca da, de cate ori afostdepusa Daca a mai fost depusa dedoua ori in cadrul aceluiasi apel de

J"-l"ati", C"r"r"u a" lnantare nu va fi acceptata pentru verificare si va fi declarata neconforma

De asemenea, se verifica daca cererea de finantare este aferenta unui proiect pentru care

.*i",'",," baza Fisei de verificare a conformitatii' a fost de doua ori ca proiectul este

n"ionforlrr ai7r"u proiectul nu a fost incadrat corect' ln aceasta situatie' cererea de finantare nu

va fi acceptata pentru verificare si va fi declarata neconforma'

Totodata, se verifica daca cererea de finantare a fost declarata conlorma si incadrata corect si

retrasadesolicitantdedouaori'Inaceastasituatie,cerereadefinantarenuvafiacceptatapentru
verificare si va fi declarata neconforma'

2. Dosarul Cere i de finantare este legat' iar documentele pe care le contine sunt

numerotate de catre solicitant?

;;;;;;.;;"." Dosarut cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt

numerotate de catre solicitant'

3.Referinteledincelereadefinantarecorespundcunumarulpaginiilacareseafla
do.umentele din Dosarul Cererii de finantare?

5e verifica daca referintele din c"'"'e" Je fin"ntut" corespund cu numarul paginii la care se afla

io.r."nt"ie ain Lirta documentelor din cererea de finantare si din oosarul cererii de finantare'

4. Cererea de finantare este completata si semnata de solicitant?,

Se veritt(a daca Cererea de finantare este completata de solicltant astiel:

A. PREZENTARE GENERALA

A1,Masura:seVerificadacaesteprecizatasub'masura19.2,,...'pentrucaresesolicitafinantare
nerambursabila.
42. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifica daca numele solicitantului corespunde celui

mentionat in documentele anexate, dupa caz

A3-. Titlu proiect: se verifica daca este completat titlul proiectului'

A4- Descrierea succinta a proiectului: Expertul verifica daca solicitantul a completat acest punct

",lrN' o"^llc,_ ""4

+,1"i^.#ii,',fl
:/-:ft.trre{ftoNt\'ij:*/
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Pentru Proiectele de serviciil

i" ,",ifi., au." .oti.itantul a completat informatii la subpunctele:

or'rr,"ur".ril" t,""rtare, obiectivul, prioritatea si domeniul de interventie

irp"rti u, u"rit* auca sunt mentionate aceste informatii conform fisei masurii din SDL'

4.2 Obiectivul Proiectului
q.3 opol.irnit"t"" ti necesitatea socio_economica a proiectului

4.4 Prezentarea activitatilor tut" '" 
*' desfasuia in cadrul proiectului in vederea realizarii

obiectivelor ProPuse.
4.5 Pr"r"ntur"" r"rurrelor umane disponibile si a expertizei acestora'

+.i o"r.ri"r"" r",rrotelor anticipate in urma implementarii proiectului'

4.7 Bugetul indicativ

iro"r,'Jr"r,t,.u a.- tumele indicate sunt aceleasi cu cele din Anexa 1 Bugetul indicativ

4.8 Durata Proiectului

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifica daca sunt completate casutele corespunzatoare

lii".ir!,",' investitiei si sunt selectate reSiunea, judetul, cornuna, satul si daca acestea

.i 
"rprnO 

., ."f" ,"ntionate in documentele justificative corespunzatoare-.

i#ll,"L.J" a" tervicii, expertul verifica' in afara existentei informatiilor privind localitatea'

,*",r, ,i ,"r,r*" (subpunctul 51), si orezentarea locatiei unde se vor desfasura activitatrile din

^ - ^ | ^ - + , a v h 6 r r 
' ' 

I vprif!.: locatla/locatiit'" ri tog''tit" pentru desfasurarea activitatiilor descrise de

ffi.'i:j"l:T;';il;;;;;i;i; p''vinia'isu'-a.e" spatiurui de.destasurare si a rosisticii

ne(esare prevazute ln anuntul de sele(tie publicat de GAL) lsubpunctul ) z''l

46. Date despre tipul de proiect si beneficiar:

A6.1 - ln cazul proiectelor a" inu"'iiiii' expertul verifica daca solicitantul a bifat casutele

1"."r*"-,"";" o.r,nJ."i"gotiu p'oi"ttului I cu constructii montaj sau fara constructii montaj'

Expertul verifica daca proiectele fara fu"t"'iau tontt'u"tii montai au prevazute cheltuieli la cap /

.r[."p,iarr ij, t.z,z,q-1,q.z,q.zri5.1.1 din devizut general (realizat pe baza HG 2812008) sau

la cap./ subcapitolul 1.2,7.3'2,o',i'2,oz si 5'1 1dindevizul general (realizat pe baza HG

907/2016). Daca nu sunt prevazute ctretttrieti la aceste capitole/subcapitole' inseamna ca proiectul

este fara lucrari de constructii montai' iar solicitantul a bifat in casuta corespunzatoare din dreptul

Or".,rfr' OUr. tn caz contrar proiectul este cu constructii montaj' solicitantul bifand in casuta

corespunzatoare din dreptul punctului A6'1 Daca bifa nu este corespunzatoare' expertul

corecieaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica observatii

Pentru proiectele de Servicii, expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare -

lilllii 
oi.j"l''ll",".tetor 

de investitii, expertut verifica daca solicitantut a bifat casutele

:;;;;rr";;i;"; privind tipul proiectului de modernizare silsau extindere sau investitie noua'

Expertulverifica corectituoinea raspun!ului din titlul proiectului {A3)si descrierea proiectLrlui (A4)

Dacabifanuestecorespunzatoare,expertulcorecteazabifa'inscriindacestlucrularubrica
Observatii.
Pentru proiectele de servicii, expertul verifica

categoriei de beneficiar (public sau privat) in

constitutive ale solicitantului'

daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare

care se incadreaza. Expertul verifica documentele

5
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A6.3 - Pentru proiectele de investitii' expertul verifica daca solicitantul a bifat casuta

corspunzatoare cateSorier de benefrcrar (public sau privat) in care se incadreaza Expertul verifica

documentele constitutive ale solicitantului'

S - INFORMATII PRIVINO SOLICITANTUL

81. Descrierea solicitantului
B1.1 lnformatii privind solicitantul:

,r*riri""r,t,." a.* aata de infiintare corespunde celei mentionate in documentele de infiintare

- anexate la Cererea de finantare

coi'i" 
-in,"cir,r"r" 

fiscalai expertul verifica daca acesta corespunde celui mentionat in

documentele anexate la cererea de finantare'

Statutul juridic al soli.itantului: expertul verifica daca acesta corespunde celui mentionat in

documentele anexate la cererea de finantare'

Pentru societati comerciale se verifica numarul de inregistrare in Registrul Comertului' pe baza

documentelor anexate la cererea de finantare'

PentruoNG.uriseVerificanumaruldeinregistrareinRegistrulasociatiilorsifundatiilor,pebaza
documentelor anexate la cererea de finantare'

t""i r-O-t"""," de investitii, se verifica codul CAEN al activitatii/ activitatilor finantate prin

^r^ia.t np baza documentelor de inregistrare anexate cererii de finantare' cu exceptia proiectelor

;;;;;; ;;;r'li-url. unitati ae cutt si proprietarii obiectivelor de patrimoniu

Codul unic de inregistrare APIA - exista doua situatiil

1. solicitantul este inregistrat la APIA si a inscris codul RO' ln acest caz expertul verifica codul

RO inscris de solicitant in Registrul unic de identificare'

2. solicitantul nu este inregistrat ta neLn ln acest caz expertul verifica completarea cererii de

atribuiredincerereadefinantaresiprinintermediulaplicatieisevaatribuiautomatun
numar de inregistrare (cod RO)'

81.2 Sediul social: expertul verifica daca adresa sediului social corespunde celei mentionate in

documentele justif icative corespunzatoare'

81.3 Numele reprezentantului tegat, t'nciia acestuia in cadrul organizatiei' precum si specimenul

de semnatura; Se verifica concordanta cu specificatiile din documentele anexate si daca este

completat Specimenul de semnatura'

82. lnformatii referitoare la reprezentantul legal de proiect

82.lDatedeidentitateale,."p."r"n,un,rtui-l"g.ldeproiect:expertulverificadacainformatiile
din cererea de finantare corespund cu cele din a;tul de identitate al reprezentantului legal'

82.2. Domiciliul stabil al reprezenta ntrri,"*t o" proiect: expertul verifica daca toate informatiile

mentionate in aceasta sectiune corespuid celor care figureaza in actul de identitate al

reprezentantului legal.

83. lnformatii privind contulbancar pentru proiect FEADR

83.1 Denumirea bancii/tre2oreriei

83.2 Adresa bancii/trezoreriei
83.3 Cod IBAN

83.4 Titularul contului 
I

* nrrR
Y ,.,11i;lliiilil:"

,1. rosi\
"agoc,ar,iar'

DE A C T]-U-NF
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Fynprtul verifica daca toate campurile sunt completate si daca coordonatele furnizate corespund

ffi;;;,;;;;,;; i"r.,i"." u tost facuta la punctul 81' precedent contul se exprima in

moneda: LEl.

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii si cele impuse de tipul

masurii?
Expertulverifica daca sunt bifate casutele'

6. Solicitantul a atasat la ceretea de finantare toate documentele anexa obligatorii din

lista?
ixpertutreritica aaca solicitantul a atasat toate documentele obligatorii mentionate in cadrul listei

documentelor anexate corespunzatoare modelului de Cerere de finantare utili2at'

7. copia ele€tronica a ceterii de finantare corespunde cu dosarul original pe suport de

hartie?
irp"rtrf u".ifiau concordanta copiei pe suport electronic cu originalul Verificarea se face prin

sondaj.

8. Copia Scanata a documentelor atasate Cererii de finantare este prezentata alatuli de

forma electroni.a a Cererii de finantare?

se verifica daca pe cD exista fisierele scanate conform listei documentelor, precum si exemplarul

editabil al cererii de finantare.

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?

irp"urf "",ii*" 
a"." este completat bugetul indiiativ' pe coloanele corespunzatoare cheltuielilor

"r!'U,l" 
r'-"""ur,U,'" si ca operatiunile-previzionate sunt mentionate in.coloanele prevazute in

acest scop. Daca informatiile nu sunt precizate, Cererea de finantare este declarata neconforma

cererea de finantare va fi declarata "neconlorma" daca cel putin un punct de verificarc va

prezenta bifa "NU". ln acest caz, se mentioneaza la rubri'a Observatii' dar se continua

verificarea incadrarii proiectului pentru €a la final solicitantul sa lie instiintat de toate conditiile

neindeplinite (daca este cazul).

Metodologie de aplicat pentru Partea a ll a - VERIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

1. solicitantul a utilizat modelul de cerere de finantare disponibil pe site-ul GAL la

momentullansariiapeluluideselectie,inconcordantacutipologiaproiectuluidepus?
5e verifica daca solicitantul a utilizat modelul cererii de finantare disponibil pe pagina web a GAL !g

.*ori"nirtlai."rii "p"trrri 
a" t"t""tiu' se verifica' de asemenea' daca solicitantului a utilizat

.offiI"trt a" ."r,"r" a" tinantare in concordanta cu tipologia proiectului depus'.dupa cum urmeaza:
-- 

pentru proiectele de servicii, se va utiliza modelul de cerere de finantare specific

proiectelor de servicii;

- pentru proiectele de investitii, se va utiliza modelul de cerere de finantare disponibil pe

site-ul GAL, aferent sub-masurii din PNDR cu investitii similare' care se preteaza cel mai

bine pentru tipul de beneficiar si cu investitiile prevazute in proiect'

,r--*fl'hl*r-w#*
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Pentru incadrarea corecta a proiectultl', respectiv a cererii de finantare' se va.utiliza Anexa 1la

;;;;;i-il;;;,;iri oe SMle 2, ,,corelarea tipurilor de actiuni elisibile in cadrul sub-masurii 19 2

cu modelulcadru de cerere de finantare specifica masurilor clasice finantate prin PNDR 2014-2020

in functie de obiectivul proiectului si tipul de beneficiar"'

Precizare: GAL are dreptul de a adapta rnodelele de cerere de finanatre puse la dispozitie de catre

oii^ln.ontor.rn*" cu precizarile fisei masurii din SDL' motiv pentru care' la nivelul AFIR se

verifica daca cererea de finantare adaptata de GAL cuprinde cel putin capitolele/sectiunile' sub

,"a,,r",f"-ri ""*a" existente in modelul de cerere de finantare de pe site-ul AFIR (sectiunea

Leader) valabil la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL' Daca se utilizeaza alta

;;;;;; i;"r" nu contine cel putin capitolele sau sectiunile' sub-sectiunile si anexele existente in

cea existenta pe site_ulAgentiei), proiectul este respins

2. Proiectul respecta cerintele mentionate in Apelul de selectie?

irp"urr u".iti., a".u proiectul depus se incadreaza in cerintele prevazute in Apelul de selectie' in

ceeaceprivestevaloareamax.manelambursabilapeproiect,obiectiveleeligibilesialteelemente
specificate de GAL.

3. Valoarea finantatii nerambursabile este de maximum 2oo'000 euro?

i-r".,rir",.,t,." a"* ,aloarea finantani nerambursabile a proiectului depaseste suma de 200 000

errro ln cazul depasirir valorii, cererea de finantare este resplnsa'

4. l) Localizarea proiectului de servicii respecta conditiile stabilite prln Ghidul de

lmplementare?
Pentruproiecteledeservicii,locatiiledeimplementareaproiectuluipotfistabilitepeteritoriul
GAL si/sau in afara acestuia- Cheltuielile pot fr eligibile si pentru,actiuni, realizate in afara

teritoriului GAL (numai pe teritoriul Romanrei), daca b;neficiul sprijinului se adreseaza teritoriului

GAL. cheltuielile aferente serviciilor o" io't"l." pot fi realizate exclusiv pe teritoriul judetului/

j-rao"fol. a" a"r" 
"purtine 

GAL sau in judetele limitrofe acestuia/ acestora'

Expertul verifica daca datele privind amplasarea proiectului' din sectiunea A5 - s'1 din Cererea de

finantare, sunt cuprinse in teritoriul acoperit de GAL In acest sens expertul verifica Strategia de

o"ruoi "i" 
ro-r" u caL care a selectat proiectul' Astfel se verifica: ,. .

0""i,, 0r"J"1"." se regasesc in obiectivele masurii de forrnare/informare' daca localitatile din

.Ir" 
"o, 

i, ,"*.a,, ourticip;ntii la activitatile mentionate in proiect fac parte din teritoriul GAL;

- o"*, ori,".,a" *re vizeaza actiuni de elaborare de studii' monografii etc ' daca localitatile

.Jr" iui ou,"orr t,ua,ului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL; 
.

- p""* proi".*f" a"re vizeaza seruicii pentru populatie' daca localitatile din care vor fi selectate

oir,r"a"i" lr* *, Ueneficia de serviciile mentionate in proiect fac parte din teritoriul GAL'

Din sectiunea A5 - 5.2 a Cererii de finantare' se verifica (numai in cazul proiectelor ce se regasesc

inobiectivelemasuriideformaleprofesionala/informaresiincazulproiectelorcarevizeaza
activitati de informare si promovare a produselor agricole sau alimentare care fac obiectul unei

schemedecalitate/schemedecertificareaexploatatiiloraEricole)dacalocatiiledescrise
9
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corespund cerintelor din Apelul de selectie al GAL pentru actiunile de acest tip' iar pentru actiunile

i"a"""t,ta,,"Va" informare, se verifica daca solicitantul a mentionat localitatile in care se vor

desfasura aceste actiuni

oaca exarrinarea docurnentelor confirrna amplasarea proiectului in spatiul LEADER si respecta

a"l,,n,",", 
"rO"*ut 

U,f"aza patratul cu ,,DA" din fisa de verificare a incadrarii proiectului

ln caz contrar, expertul bifeaza,,NU" si motiveaza pozitia lui in rubrica "Observatii" 
de la sfarsitul

sectiunii ll a fisei de verificare a incadrarii proiectului

ii.u.rt in ..r" proi".tul vizeaza obiective de investitii' se va bifa " NU ESTE CAZUL" '

ll) l-ocalizarea proiectului de investitii este in spatiul IEADER acoperit de Grupul de

Actiune Locala care a selectat proiectul, asa cum este definit in fisa masurii 19 din 
'adrul 

PNDR

2014 - 2O2O si in Cap. 8.1 al PNDR 2014 - 2020?

iro"r,,ri-r"*,c" Jaca lo.alitateaTlocalitatile pe care se va realiza investitia (asa cum se

.Jn,,on""r, in cererea de finantare) se regaseste/re'asesc pe teritoriul acoperit de GAL -

conform Strategiei de Dezvoltare rotutu " Onf care a selectat proiectul Proiectul poate fi

uiplrra ut", pJ,uri,oriut GAL, cat si in zona adiacenta acestuia' cu conditia ca solicitantul sa aiba

r"airi.., or"i rf A" fucru pe teritoriul GAL, investitia sa se realizeze pe teritoriul GAL'

;;;;r,l; :;t" or",".tul vizeaza obiective de servicii' se va bifa "NU E;TE cAzuL" '

5. Proiectul pentru care s-a Solicitat finantate este incadrat corect in masura in care 5e

regases. obie€tivele ptoiectului?

Expertul va verifica incadrarea corecta a proiectului pentru care s_a solicitat finantare in fisa

.j*ri' ain sDL. se verifica daca obiectivele, tipul de beneficiar prezentate in proiect se regasesc

irlt, .rrrl,ii Oi" so,-. Daca informatiile nu se regasesc' cererea de finantare este respinsa'

6. Obiectivele si tipul de investitie/serviciu prezentate in Cererea de finantare se incadreala

in Iisa masurii din SDL?

i-o"r,rir"nfi.a daca obiectivele proiectului si tipul de serviciu/investitie mentionate in cererea

i"'t,n"n,"ru r" r"g"."sc in Fisa masurii- parte integranta in Strategia d-e Dezvoltare Locala a 6AL

." a setectat proLctul. Daca informatiile respective nu 5e regasesc, Cererea de finantare este

respinsa.

7. Domeniul de interventie in 
'are 

a fost incadrat proiectul' prezentat in Cererea de

finantare, corespunde Domeniului de interventie prezentat in 5DL in cadrul masurii retpective?

grp"rtrf 
"",iti.a 

a"a" proiectul a fost incadrat corect in Oomeniul de interventie' conform Fisei

masurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala'

;r;"i;. verifica incadrarea proiectului intr-un anumit Domeniu de interventie din cadrul

masurii oin sDL, coreland obiectivul specific al proiectului prezentat in cererea de finantare cu

informatiile din Fisa masurii Daca Domeniul de interventie nu este selectat corect' conform Fisei

masurii din SOL, proiectul este resprns

Y

l('tttE(
OE ACTIUNE
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8. lndicatorii de monitorizare specifici domeniului de interventie pe care este incadrat

iroi"*ri in"furir."i .pecifici teJitoriului (daca este cazul)' prevazuti in fisa tehnica a masurii din

sDL, sunt completati de catre solicitant?

i*p"rirt u"riti* daca beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzatori

domeniului de interventie principal, respectiv secundar/e (daca este cazul), p-e care este incadrat

proie.t,rl, precum si indicatorii specifici teritoriului (daca este cazul)' conform fisei masurii din 5DL'

Daca indicatorii au fost completati corect, expertul bifeaza DA si completeaza tabelul cu

informatiile din cererea de finantare tn cazul in care solicitantul nu a completat Sectiunea

lorespunzatoare indicatorilor de rnonitorizare, expertul bifeaza NU si cererea de finantare este

|,"rpina. fn -rut in care indicatorii din cererea de finantare nu au fost completati corect/ au fost

completati partial de catre solicitant, expertul bifea2a "DA cu diferente" si cornpleteaza tabelul cu

informatia corecta.

Se va considera ca proiectul nu este incadrat corect si Cererea de finantare este respinsa daca

cel putin un punct de verificare va prezenta bifa "NU"'

ln aceit caz, concluzia verificarii este comuni€ata solicitantului 5i verificarea cereJii de finantare

se opreste in aceasta etaPa.
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