
 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII  
 

Măsura 5/3A 

Acces la finanțare a formelor asociative de producători în agricultură 

corespondența  submăsurii 9.1 ,,Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol ” 

 
 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): 
 
 F                                                                                                                                                                                            
 
Tip          Codificare    Codificare  Codificare          Licitaţie de           Cod      Cod      Număr de ordine 
Cerere          Măsură   Sub-Măsură de rezervă          proiecte     regiune   Judeţ      de înregistrare în  
Finanţare                       Registru 

 
Acordul de cooperare: .............. încheiat la data de: ........................... 
Acord de cooperare încheiat între: ........................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
Denumirea liderului de proiect:………………………………………………………....................................................... 
Statutul juridic al liderului de proiect: ....…………………………....................................................................... 
 
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………................................................. 
............................................................................................................................. ..................................... 
Numele prenumele responsabilului legal: ………………………………………………………...................................... 
Funcţia reprezentantului legal în cadrul entității lider:..…………………....................................................... 
Amplasare (județ, localitate):.................................................................................................................... 
Aria de aplicabilitate în limita a 75 km (judete, orașe și comune): .......................................................... 
Statutul juridic: ………………………………………………………………....................................................................... 

 
 

A-Verificarea conformității proiectului 

Nr. 
Crt. 

       Documentul verificat          DA          NU 

  1. Proiectul este prezentat în 2 exemplare din care 1 original și o 
copie, legate și sigilate fiecare în parte ? 
 

  

  2. Proiectul este însoțit și de două exemplare pe CD/DVD în care 
fiecare document este prezentat în folder separat în format PDF 
? 
 

  

  3. Cererea de finanțare este cea prezentată în anunțul de selecție, 
și de asemeni este completată corespunzător și inteligibil ? 
 

  

  4 Cererea de finanțare este însoțită de toate documentele bifate în 
aceasta ca fiind obligatorii la depunere ? 
 

  



 

  5 Dosarul cererii de finanțare este însoțit de  2 adrese de înaintare 
la care sunt anexate foaia de capăt și opisul documentelor ? 
 

  

  6 Solicitantul are sediul social sau punct de lucru pe teritoriul GAL 
Valea Șomuzului ? 
 

  

Pentru ca un proiect să fie conform și să intre în etapa de eligibilitate toate bifele trebuie să 
fie în căsuța DA. Dacă o singură bifă se află în căsuța NU, proiectul este declarat neconform, și 
va fi returnat reprezentantului legal. 
 
Observații......................................................................................................... ............................
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
....................................................... 
                                                                                                           DA                      NU 
DECIZIA REFERITOARE LA CONFORMITATEA PROIECTULUI                  
(Dacă toate criteriile de conformitate aplicate 
  au fost îndeplinite, proiectul este conform)   
 
 
Întocmit de: Expert 1 GAL 
Nume/Prenume …………………… 
 Semnătura…………………………..                               
Data…………………………………….. 
 
 
 
 

 Verficat de : Expert 2 GAL 
   Nume/Prenume ……………………                     
   Semnătura……………..……………..                                                           
   Data………………………………………. 
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