
 

 
 

 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII  
 

Măsura 4/3A ” Implementarea schemelor de calitate” 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

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

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L                     

 

Denumire solicitant:__________________________________________________________________ 

Titlu proiect: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ____________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _____________________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ______________________________________ 

Obiectivul proiectului: ________________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):__________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _____________________________________Prenume:_________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

Pentru documentele menționate în Cererea de Finanțare se verifică existența acestora, lizibilitatea 

și dacă acestea îndeplinesc condițiile de formă și conținut stabilite prin ghidul Solicitantului. 
Notă: Cererile de finanțare cu documente justificative lipsă vor fi respinse. 

Nr. 

Crt 
Criterii 

DA NU Observații 

1 
A depus Dosarul cererii de propuneri de proiecte în termenul 

prevăzut în Anunțul de lansare a apelului de propuneri de proiecte 

pentru Măsura 4/3A 

   

2 

Dosarul cererii de finanțare (CF) a fost depus de solicitanț/ 

imputernicit (insoțit de procura notarială)la locația menționată în 

Ghidul solicitantului specific, în original şi 1 copie, pe suport de 

hârtie și 2 (două) CD-uri care cuprind scan-ul dosarului complet al 

CF este sigilat având menționate ORIGINAL și COPIE, titlul 

proiectului pentru care se depune propunerea de proiect. 

   

3 

Solicitantul a utilizat ultima versiune a Cererii de Finanțare aferentă 

M 4/3A, disponibilă pe pagina de internet a GAL 

(www.galvaleasomuzului.ro) și/sau MADR (www. madr.ro) la 
momentul depunerii. 

   

4 

Dosarul Cererii de finanţare este îndosariat, opisat, iar paginile cu 

documentele pe care le conţine sunt numerotate, semnate pe fiecare 

filă, de către solicitant - Referinţele din Cererea de Finanţare 

corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul 

Cererii de finanţare 

   



 

 
 

5 

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei 

documentelor anexă şi dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea CD-

urilor 
   

6 

Dosarul original al Cererii de Finanţare corespunde cu copia pe 

suport hârtie şi cea electronică 

Expertul verifică concordanța copiilor pe suport hârtie şi electronic 

cu originalul şi, dacă se constată diferenţe între original şi copii, se 

solicită remedierea neconcordanțelor 

   

7 
Cererea de Finanţare are toate câmpurile completate şi dacă în 

cuprinsul ei este menţionată Denumirea solicitantului/ partenerilor 

(dacă este cazul). 

   

8 
Cererea de Finanţare este însoțită de toate anexele solicitate prin 

Ghidul Solicitantului  
   

Notă: În cazul în care solicitantul nu a îndeplinit toate criteriile enumerate anterior, dosarul nu va trece 

în etapa de verificare a condiţiilor de eligibilitate  

 

Observaţii:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Concluzia finala asupra verificării  
 

Cererea de Finanţare  nr......................................este:                      
 

 CONFORMĂ              

 NECONFORMĂ   
 

Observaţii:____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Verificat 

Expert 2 GAL 
Nume și prenume____________________________________ 

Semnătura_________________   DATA ____/_____/________ 
 

 

Întocmit,  
Expert 1 GAL 

Nume și prenume____________________________________ 

Semnătura_________________   DATA ____/_____/_______ 
 

Am luat la cunostinţă 

Numele solicitantului__________________________ 


