
ANEXA 16 

E2.1L - Fișa de verificare a conformităţii administrative a MĂSURII M3.4. „Reducerea gradului de sărăcie în 
mediul rural” 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
MĂSURA DIN SDL: M 3.4 Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 

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

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

*conform AFIR 

Denumire solicitant:  

Codul unic de inregistrare:  

Statutul juridic      PFA           II             IF           SC        ONG           Unitate de cult         UAT       ADI 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Numele:  
Prenumele:  
CNP:  
Funcţia reprezentantului legal:  
Titlul proiectului:  
Amplasarea proiectului:  

Obiectivele proiectului: conform Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art.  20 

Cererile de finanţare 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 M3.4? 
Expertul evaluator verifică şi dacă CF nu a fost depusa in termenul 

prevăzut în anunțul de lansare a apelului de propuneri de proiecte pentru 

măsura M3.4, Cererea de finanțare este neconforma. 

   

2 Dosarul cererii de finanțare (CF) a fost depus de solicitanți, în 

original şi copie, pe suport de hârtie și 2 (două) CD-uri care 

cuprind scan-ul dosarului complet al CF.  
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe Cererea de finanțare 

este neconforma. 

   

3 Solicitantul a utilizat ultima versiune a Cererii de Finanțare 

aferentă M3.4, disponibilă pe pagina de internet a GAL 

(www.agaled.ro) la momentul depunerii. 
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe Cererea de finanțare 

este neconforma. 

   

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? 
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor. 

   

5 Pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor anexă? 
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor. 

   

6 Dosarul original al Cererii de Finanţare corespunde cu copia pe 

suport hârtie şi cea electronică?  
Expertul evaluator verifică concordanța copiilor pe suport hârtie şi 

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

copii, se solicită remedierea neconcordanțelor. 

   

7 Cererea de Finanţare este completată corect şi în cuprinsul ei este    

http://www.agaled.ro/


menţionată: Denumirea solicitantului. 
Expertul evaluator verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 

menţionat în documentele anexate, după caz.  

8 Cererea de finanţare este însoțită de anexele solicitate prin Ghidul 

Solicitantului aferent măsurii M3.4 
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe Cererea de finanțare 

este neconforma. 

   

9 Solicitantul a datat, semnat Cererea de finanțare. 
Expertul evaluator verifică şi dacă sunt diferenţe Cererea de finanțare 

este neconforma. 

   

10 Solicitantul este 

a) Comunele și asociațiile acestora conform legislației 

naționale în vigoare; 

b) ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 

c) Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna” în 

cazul în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul 

și se aplică măsuri de evitarea conflictului de interese 
Expertul evaluator verifică Certificatul constatator eliberat de Oficiul 

Național al Registrului Comerţului/ Orice alt document document emis de 

către autorități/entități competente cu valoare probatorie care atesă 

încadrarea. 

-în cazul în care rezultă că solicitantul se incadreaza in una din categoriile 

de la pct-le a,b,c, expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea de finanțare 

poate fi verificata in continuare, fiind indeplinita aceasta conditie. 

-în cazul în care nu rezultă că solicitantul nu se incadreaza in una din 

categoriile de la pct-le a,b,c, expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de 

finanțare este neconforma. 

   

11 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în 

Secțiunea F - Declaraţia pe proprie raspundere din Cererea de 

finanțare? 
Expertul verifica in Cererea de finantare daca Declaratia pe proprie 

raspundere este datata,  semnata şi stampilată. În caz contrar, solicită 

acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 

Declaraţia expertul bifează nu, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 

acest scop la rubrica „Observatii”, iar această condiţie se consideră 

neîndeplinită  și Cererea de finanțare este neconforma. 

   

12 Solicitantul a depus toate documentele menționate în Secțiunea E 

– Lista documentelor anexate proiectului aferent măsurii M3.4 din 

Cererea de finanțare? 
Expertul verifica dacă la Cererea de finanțare, solicitantul a depus toate 

documentele menționate în Secțiunea E, astfel: 

-Solicitantul a depus toate documentele menționate în Secțiunea E a 

Cererii de finanțare, caz în care expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea 

de finanțare este verificata in continuare. 

-Solicitantul nu a depus toate documentele menționate în Secțiunea E a 

Cererii de finanțare, caz în care expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea 

de finanțare este neconforma 

   

13 Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al beneficiarului, 

în cazul în care o altă persoană decât aceasta depune Cererea de 

finanțare; 

Lipsa acestui document sau depunerea acestuia în altă formă 

decât cea specificată poate conduce la respingerea 

administrativă. 

 

 

  Nu este cazul 



14 Beneficiarul are un proiect in curs de implementare din PNDR 

2007 – 2013? 
Expertul evaluator verifică Declaratia de eligibilitate a solicitantului. 

-în cazul în care rezultă că solicitantul nu are un proiect in curs de 

implementare pe PNDR 2007 – 2013, expertul bifează căsuța ”NU” si 

Cererea de finanțare poate fi verificata in continuare, fiind indeplinita 

aceasta conditie. 

-în cazul în care rezultă că solicitantul are un proiect in curs de 

implementare pe PNDR 2007 – 2013, expertul bifează căsuța ”DA” și 

Cererea de finanțare este neconforma. 

   

Notă: în cazul în care solicitantul nu a îndeplinit toate criteriile de conformitate administrativă după caz, 

dosarul nu va trece în etapa de verificare a condiţiilor de eligibilitate si va primi scrisoare de respingere. 

 
 Concluzia verificării conformităţii administrative 
Cererea de finanţare este:     
CONFORMĂ          
 
RESPINSĂ        
 
Observaţii (Dupa caz, se vor menţiona de către expertul/ expertii verificator(i) toate informaţiile concludente 
pentru stabilirea rezultatului verificării conformităţii proiectului) 
............................................................... 
Verificat 
Evaluator 2 
Nume/Prenume.................................................................................... Semnătura    DATĂ... 
 
Intocmit 
Evaluator 1 
Nume/Prenume..................................................................................... Semnătura    DATĂ... 


