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CERERE DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DE SERVICII

DATE de ÎNREGISTRARE

Se completează de către Agenția de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit – Oficiul Județean –
Programul FEADR pentru cererile de finanțare 
conforme.

OJPDRP_______________________________________________

Număr

Înregistrare ___________________________________________ 

Data 
înregistrării____________________________________________
__

Numele și prenumele persoanei care înregistrează                     
Semnătura

Semnătura 
Director 
Adjunct 
OJPDRP și 
ștampila



A PREZENTARE GENERALĂ

A.1. Măsura 41
A.2. Nume prenume/Denumire solicitant
A3 Titlu proiect

A4 Prezentarea proiectului
4.1. Programul de finanțare, axa prioritară și domeniul major de 
intervenție;<PNDR, AXA 4 LEADER, MĂSURA 41, SUB-MĂSURA 
411-111>
4.2  Obiectivul proiectului – se va completa cu obiectivul specific 
al proiectului; <Obiectivul proiectului trebuie să se regăsească 
în obiectivele Măsurii 111 PNDR>



4.3 Oportunitatea şi necesitatea socio-economică a proiectului; <Se 
va prezenta oportunitatea realizării proiectului și necesitatea 
acestuia, în contextul socio-economic al teritoriului acoperit prin 
proiect, precum și modalitatea prin care obiectivul proiectului 
contribuie la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală a 
GAL>
4.4 Prezentarea activitățiilor care se vor desfășura în cadrul 
proiectului în vederea realizării obiectivelor proiectului;<Se va 
prezenta fiecare activitate, cu descrierea modului prin care activitatea 
respectivă duce la atingerea obiectivului proiectului și precizarea 
numărului minim de participanți/activitate>acțiuni de 

formare și 
informare

acțiuni de informare, 
difuzare de cunoștințe

numărul minim admis de 
participanți/acțiune

15 20

durata minimă a unei acțiuni
(zile)

5 2



4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei; <Se 
vor prezenta resursele umane de care dispune beneficiarul în 
vederea implementării proiectului și expertiza pe care acestea o 
dețin în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală (în funcție 
de cerințele prezentate în anunțul publicat de GAL în vederea 
selectării). În această secțiune vor fi nominalizați toți experții 
implicați în derularea activităților proiectului, atât experții 
specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului cât și 
experții în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare. Se vor 
atașa copii după documentele care atestă expertiza experților>
4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării 
proiectului; <se vor specifica principalele rezultate anticipate 
pentru fiecare activitate prezentată la punctul 4.4>
Pentru proiectele care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, C –
Studii privind patrimoniul, se vor preciza aspectele principale care 
vor fi abordate în cadrul studiului.



4.7 Bugetul Indicativ <Anexa 1>
4.8 Durata proiectului <se va preciza durata implementării 
proiectului, exprimată în luni>

A5 Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit 
prin proiect;
5.1Localitate(Oraș/Comună/Sat)........Județ.......Regiunea de 
dezvoltare......

411-111 411-143 413-322 C
Se vor prezenta 

localitățile din teritoriul 
GAL, din care vor fi 

selectați participanții 
la activitățile 

menționate în proiect;

se vor prezenta 
localitățile din teritoriul 
GAL, ai căror locuitori 

vor beneficia de 
serviciile de 
consultanță

Se vor prezenta 
localitățile de pe 

teritoriul GAL, care vor 
face obiectul studiului 
propus prin proiect. 



5.2 Prezentarea locației <se vor descrie locația/locațiile și 
logistica stabilită prin proiect pentru desfășurarea activitățiilor, 
în funcție de cerințele privind asigurarea spațiului de 
desfășurare și a logisticii necesare, prevăzute în anunțul de 
selecție, publicat de GAL. Pentru acțiunile de formare, locațiile 
vor fi stabilite pe aria județului în care activează GAL sau 
județele limitrofe acestuia.>

A6 Date despre tipul de proiect și Beneficiar:

6.1 Proiect de servicii □
Proiecte atipic de servicii□

6.2 Beneficiar public □
Beneficiar privat □



B INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului
B 1.1 Data de înființare:
Codul de înregistrare fiscală:
Statutul juridic al solicitantului:
B1.2 Sediul social al solicitantului <nu este obligatoriu ca sediul 
social al solicitantului să se afle pe teritoriul GAL sau în spațiul 
rural>
Județ:....Localitate:....Cod 
Poștal:...Strada:.....Nr....Bloc:...Scara:...Tel. fix/
mobil:......Fax:......e-mail:.....
B1.3 Numele și prenumele reprezentantului legal și funcția 
acestuia în cadrul organizației precum și specimenul de 
semnătură:



B2 Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect
Data nașterii____Cod numeric personal____Act de identitate  
Seria   Nr.      Eliberat la data de:       De:....Valabil până la:...
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Județ:...Localitate:...Cod 
Poștal:...Strada:....Nr.:..Bloc:...Scara:...Tel.
fix/mobil:....Fax:....e-mail:.....
B3 Informații privind contul pentru proiect F.E.A.D.R.
B3.1Denumirea Băncii/Trezoreriei......Denumirea Sucursalei 
/Filialei:....
B3.2 Adresa Băncii/Trezoreriei:......
B3.3 Cod IBAN:..............
B3.4Titularul contului:...............



C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate și/sau obținute

C. Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru 
același tip de servicii? 
□DA          □NU 

Dacă DA, detaliați cu datele solicitate în tabelul de mai jos: 



DA NU
Număr 
proiecte

Titlul proiectelor 
și Numărul 
contractelor de 
finanțare

Data 
finalizării

Valoarea 
sprijinului 
(Euro)

Program național*
Program național*
SAPARD
SAPARD
FEADR
Alte programe 
europene*
Alte programe 
internaționale*

*se completează de către solicitant cu denumirea programului



ANEXELE CERERII de FINANTARE

Anexa 1- Buget Indicativ si Fundamentarea bugetului indicativ pe 
categorii de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele 
proiectului 

Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;

Anexa 3 – Declarație pe Propria Răspundere a Solicitantului 
privind asigurarea cofinanțării (după caz);* Nu se completează în 
cazul proiectelor finanțate prin Sub-măsura 411.111.



ANEXA 1 – BUGET INDICATIV

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli

Eligibile

(Euro)

Cheltuieli 
neeligibile

(Euro)

Total

(Euro)

CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALUL 

CAP. II CHELTUIELILE PENTRU 
DERULAREA PROIECTELOR

TOTAL Valoare Proiect (fara TVA)

Valoare TVA

TOTAL Valoare Proiect inclusiv TVA



PLANUL FINANCIAR

Planul financiar Cheltuieli 
eligibile 
EURO

Cheltuieli 
neeligibil
e EURO

TOTAL

Ajutor public nerambursabil (contribuție 
UE și cofinanțare națională)
Cofinanțare privată, din care:
- autofinanțare
- împrumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contribuție publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din 
ajutorul public nerambursabil



Cheltuielile eligibile sunt: 
Pentru Cap I : cheltuieli cu onorariile experților menționați în Cererea de 
finanțare la punctul A4.5, implicați în organizarea și realizarea proiectului
Pentru Cap II :
•cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile 
proiectului;
•cheltuieli privind cazarea participanților și experților la acțiunile 
proiectului;
•cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului;
•cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea 
activităților proiectului;
•cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea 
activităților proiectului;
•cheltuieli cu consumabile în cadrul proiectului;
•cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului;
•cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului (ex: 
mape, blok-notess, pix etc);
•alte cheltuieli specifice proiectului.



Se va atasa la Bugetul Indicativ, o fundamentare pe tipuri de cheltuieli 
eligibile.
Fundamentarea bugetului indicativ se va realiza pe categorii de cheltuieli 
eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului 

La realizarea fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Baza de 
date cu prețuri de referință – disponibilă pe site-ul www.apdrp.ro. 
În cazul în care serviciile bugetate nu se se regăsesc în baza de date sau 
prețurile utilizate depășesc limitele prezentate în baza de date, 
solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare câte o ofertă 
conformă pentru fiecare serviciu bugetat.
 
Fundamentarea bugetară, respectiv realizarea Bugetului indicativ va 
respecta principiul rezonabilității costurilor și prețurilor.



ANEXA 2- DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI
Prin aceasta declarație solicitantul............., care solicită asistență 
financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul......, 
prin reprezentantul legal.....,cunoscând prevederile legii penale cu privire 
la falsul in declarații:

1.Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR 
nu a beneficiat și nu beneficiază de altă finanțare din programe de 
finanțare nerambursabilă;
De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru 
finanțare FEADR, nu voi depune acest proiect la nici un alt program de
finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial 
eligibil pentru asistență;
2.Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate din apelul de selectie 
publicat de GAL....(cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de 
Grupul de Acțiune Locală) și mă angajez să le respect pe perioada de 
valabilitate a contractului de finanțare, inclusiv criteriile de selecție pentru 
care am fost punctat;



3.Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din 
documentele anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile 
cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate 
de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, documente 
justificative necesare;
4.Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de 
proprietate sau de folosință vor fi notificate APDRP în termen de trei zile 
de la data încheierii lor.
5.Declar că eu și organizația mea nu suntem într-unul din următoarele 
cazuri:
-Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca 
soluție finală res judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil);
- Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin 
orice mijloace pe care Agenția le poate justifica;
-Vinovat de faptul că nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea 
contractantă ca o condiție de participare la licitație sau contractare;
-Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit 
obligațiile contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte 
contracte finanțate din fonduri comunitare;



-Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a 
Agenției în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face 
presiuni la adresa evaluatorului.
6.Declar că organizația pe care o reprezint    ARE datorii catre instituții 
de credit, instituții financiar nebancare sau alte instituții de credit;
Declar ca organizatia pe care o reprezint    Nu are datorii catre institutii 
de credit, institutii financiar nebancare sau alte institutii de credit;
7.Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare 
din punctele prevăzute în această declarație proiectul să devină 
neeligibil în baza criteriului „Eligibilitatea solicitantului” sau contractul 
să fie reziliat;
8.- Nu sunt înregistrat în scopuri de TVA și că mă angajez să notific 
Agenției orice modificare a situației privind înregistrarea ca plătitor de 
TVA, în maxim 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri de TVA;
- Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în 
scopuri de TVA);



9.Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni 
economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să-l depun la 
încheierea contractului de finanțare;
10.Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal;
11.Declar pe propria răspundere că: Nu am datorii către bănci.
Am datorii către bănci. În acest sens, atașez Graficul de rambursarea 
datoriilor către bănci și document de la bancă pentru certificraea 
respectării graficului de rambursare.
12. Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi 
suportate de solicitant și că acestea vor fi realizate până la finalizarea 
proiectului.

Semnătura reprezentantului legal                   Data:



Lista documentelor DA NU Pag. de 
la-până la

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 
nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente 
clare de identificare ale serviciului, 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 începând cu anul 2002, 
pentru aceleași tipuri de servicii
Proces verbal de recepție sau documente similare
pentru proiectele de servicii incluse în Raportul 
asupra utilizării altor programe de finanțare 
nerambursabilă

E LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII



Documente constitutive și de atestare fiscală - în funcție de 
tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).
Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și 
sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice și 
graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat 
(dacă este cazul)
Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 
trezoreriei /banca și ale contului aferent proiect FEADR 
(denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în care 
se derulează operațiunile cu APDRP).
Declarație pe propria răspundere a solicitantului referitoare la 
asigurarea cofinanțării proiectului. Nu se depune în cazul 
finanțării publice de 100%.



Lista experților care participă la activitățile proiectului
Documente care să ateste expertiza experților de a 
implementa activitățiile proiectului (diplome, certificate, 
referințe, etc.)
Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la 
activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a 
proiectului.
Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în 
vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie 
să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
- Să fie datate, personalizate și semnate;
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice 
minimale.
- Să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii



Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de 
către beneficiar. Nu se depun în cazul finanțării publice de 
100%.
Certificat constatator emis conform legislației naționale în 
vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în 
proces de lichidare sau faliment.
Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu 
activitățile și rezultatele proiectului
Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, 
muzeul din loc. respectivă privind promovarea moştenirii 
culturale a comunei. Este obligatoriu numai pentru proiectele 
prin care se finanțează studii privind patrimoniul cultural 
(material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de 
valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția 
comunității aferente măsurii 322-componenta C. 
Copia actului de identitate a reprezentantului legal.



I INDICATORI DE MONITORIZARE

Persoană juridică
Sector public
Sector privat

1. Beneficiar

2.Număr de locuri de muncă
Create
Menținute
Pentru persoane 
defavorizate sau cu
handicap



3. Numărul acțiunilor de formare/informare/consultanță (se
completează doar pentru proiectele ce prevăd acțiuni de formare /
informare / consultanță): ...
4.Numărul participanților la acțiunile de 
formare/informare/consultanță (se completează doar pentru 
proiectele ce prevăd acțiuni de formare / informare/consultanță)
Total: .... , din care:

Bărbat <25 ani

≥25 ani
Femeie <25 ani

≥25 ani

5. Număr de comune sprijinite – care fac obiectul studiului (se 
completează doar pentru proiectele care prevăd realizare de studii): ....



VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN 
CADRUL SUB-MĂSURII 411.111

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

Partea I – Informații generale cu privire la 
solicitant și la proiect*
Nu se verifică la nivelul GAL.

Partea a II-a – Verificarea concordanței 
documentelor prezentate
I. Verificarea Cererii de Finanţare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-
ul APDRP a Cererii de Finanţare E1.1 LS?

Se verifică data şi versiunea cererii de finanţare
depusă de solicitant și corespondența acesteia cu 
versiunea de pe site-ul APDRP – valabilă la data 
lansării Apelului de selecție de către GAL.

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar 
documentele pe care le conţine sunt numerotate 
şi ştampilate de către solicitant? 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este 
legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate şi ştampilate de către solicitant.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

3. Referințele din Lista documentelor 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 
Finantare. 

4. Copia scanată a documentelor ataşate cererii 
de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a cererii de finanţare?

Se verifică versiunea scanată a dosarului cererii 
de finanțare. Se verifică dacă pe CD există 
fişierele scanate conform listei documentelor.

5. Dosarul original al cererii de finanţare 
corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea 
electronică? 

Se verifică concordanța copiilor pe suport hârtie 
si electronică, cu originalul. 

6. Cererea de Finanţare este completată, 
semnată si ştampilată de solicitant ? Codul unic 
de identificare RO existent/ atribuit?

Se verifică toate secțiunile Cererii de Finanțare.
Se verifică dacă solicitantul a completat/a bifat 
corespunzator toate secțiunile documentului și se 
verifică corectitudinea completării (corelare cu 
documentele anexate Cererii de Finanțare).
Se verifică existența semnăturii și ștampilei 
solicitantului.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

7. Solicitantul a bifat /completat partea C din 
Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei 
asistenţe financiare nerambursabile din alte 
fonduri? 

Se verifică secțiunea C din Cererea de Finanțare.
Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa 
corespunzătoare NU în Cererea de Finanţare sau 
a completat în coloanele corespunzătoare DA 
toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, 
denumirea programului şi titlul proiectelor, 
valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €). 

8. Dacă solicitantul a obținut asistența financiară 
nerambursabilă pentru același tip de serviciu, 
este atașat Raportul asupra utilizării programelor 
de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de 
serviciu, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare 
de identificare ale serviciului, costul și stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit 
de solicitant, pentru solicitanții care au mai 
beneficiat de programe de finanțare 
nerambursabilă, pentru aceleași tipuri de 
investiții/servicii?*
Nu se verifică la nivelul GAL.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

9. Solicitantul a completat lista documentelor 
anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii ?

Se verifică dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este 
trecut numărul paginii în coloana OPIS 
DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanţare 
la care se află documentul respectiv.

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare 
proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului ? 

Se verifică în Anexa nr. 2 la Cererea de Finanțare 
– ”Declarația pe propria răspundere a 
solicitantului” dacă este completat numele 
solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au 
fost bifate căsuţele corespunzătoare.

11. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat 
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ?

Se verifică în Anexa nr. 2 la Cererea de Finanțare 
– ”Declarația pe propria răspundere a 
solicitantului” existenţa datei, semnăturii şi a 
ştampilei a solicitantului.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

12.Solicitantul a completat  coloanele din bugetul 
indicativ? 

Se verifică dacă Anexa nr. 1 la Cererea de 
Finanțare – ”Buget Indicativ” este completată 
corespunzător, pe coloanele corespunzătoare 
cheltuielilor eligibile și neeligibile.

13. Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului 
inidicativ pe tipuri de cheltuieli eligibile corelat cu 
activitățile și rezultatele proiectului? 

Se verifică dacă Anexa nr. 1 la Cererea de 
Finanșare – ”Buget Indicativ” are atașată 
fundamentarea bugetului proiectului.

14.Indicatorii de monitorizare, specifici masurii 
respective, prevazuti in Cererea de finantare sunt 
completați de către solicitant? 

Se verifică în secțiunea I. Indicatori de 
monitorizare dacă indicatorii de monitorizare sunt 
completaţi de către solicitant. 

15. Obiectivele, tipul de beneficiar și tipul de 
serviciu prezentate în Cererea de Finanțare se 
încadrează în fișa măsurii? 

Se verifică în Cererea de Finanțare secțiunile A 
4.2 – ”Obiectivele proiectului” și A6 – ”Date 
despre tipul de proiect și Beneficiar”.
Se verifică dacă datele prezentate în aceste 
secțiuni corespund cu obiectivele, tipul de 
beneficiar și tipul de serviciu menționate în Fișa 
Măsurii 111 din PNDR.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

Partea a II-a – Verificarea concordanței 
documentelor prezentate
II. Verificarea documentelor anexate

Se verifică Cererea de Finanțare - secțiunea E. 
Lista documentelor anexate proiectelor de servicii

1. Documente constitutive și de atestare fiscală Se verifică dacă existența acestor documente a fost 
bifată în secțiunea E. Lista documentelor anexate 
proiectelor de servicii.
Se verifică dacă aceste documente au fost anexate, 
sunt completate, semnate şi poartă ştampila 
administraţiei care l-a eliberat şi că sunt emise pe 
numele solicitantului.

2. Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor 
restante fiscale şi sociale emise de Direcţia 
Generala a Finanţelor Publice şi graficul de 
reeşalonare a datoriilor catre bugetul consolidat 
(dacă este cazul)

Se verifică dacă existența acestor documente a fost 
bifată în secțiunea E. Lista documentelor anexate 
proiectelor de servicii.
Controlul conformităţii va consta în verificarea 
faptului că documentele sunt anexate, completate, 
semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a 
eliberat si sunt valabile în momentul depunerii 
Cererii de Finanţare, conform legislatiei în vigoare.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

3. Document de la bancă/trezorerie cu datele de 
identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului 
aferent proiect FEADR (denumirea, adresa 
băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se 
derulează operaţiunile cu APDRP. Pentru 
solicitanții publici documentul va fi eliberat 
obligatoriu de trezorerie). 

Se verifică dacă existența acestui document a fost 
bifată în secțiunea E. Lista documentelor anexate 
proiectelor de servicii.
Controlul conformităţii va consta în verificarea 
faptului că documentul este anexat, completat, 
semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a 
eliberat.

4.Declarație pe propria răspundere a solicitantului 
dată de reprezentantul legal de proiect că va 
asigura cofinanțarea proiectului și cu precizarea 
sursei de cofinanțare.*
(numai în cazul proiectelor de servicii atipice, dacă în Fișa 
Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală este prevăzută 
cofinanțare privată) 
Nu se verifică în cazul Sub-măsurii 411.111

-



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

5.Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă(obiective, tip de serviciu, 
lista cheltuielilor eligibile, elemente clare de 
identificare ale serviciului, costul și stadiul 
proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit 
de solicitant - pentru solicitanții care au mai 
beneficiat de alte programe de finanțare 
nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru 
aceleași tipuri de servicii.*
se verifică numai dacă solicitantul a declarat că a mai 
obținut finanțare nerambursabilă

Se verifică în Secțiunea C din cererea de finanțare 
dacă solicitantul declară că a obținut finanțare 
nerambursabilă. În cazul în care au mai fost 
obținute finanțări nerambursabile, se verifică dacă 
existența Raportului a fost bifată în secțiunea E. 
Lista documentelor anexate proiectelor de servicii și 
dacă Raportul a fost atașat Cererii de Finanțare.

6.Lista experților care participă la activitățile proiectului Se verifică secțiunea A – punctul 4.5 ” Prezentarea 
resurselor umane disponibile și a expertizei” din 
Cererea de Finanțare.
Se verifică dacă existența Listei experților a fost bifată 
în secțiunea E. Lista documentelor anexate proiectelor 
de servicii. Se verifică dacă lista este anexată la 
Cererea de finanțare și cuprinde toți experții menționați 
la punctul A 4.5 din Cererea de Finanțare.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

7. Documente care să ateste expertiza experților de 
a implementa activitățile proiectului (diplome, 
certificate, referințe, etc, ale experților prezentați în 
Cererea de Finanțare)

Se verifică dacă existența acestor documente a fost 
bifată în secțiunea E. Lista documentelor anexate 
proiectelor de servicii.
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
documentele sunt anexate, completate, semnate, 
poartă ştampila organizației care le-a eliberat. Dacă 
documentele sunt depuse în copie, solicitantul 
trebuie să se asigure de concordanța cu originalul 
prin înscrierea ”Conform cu originalul” pe fiecare 
document anexat la Cererea de Finanțare. 

8. Acordul scris al fiecărui expert pentru 
participarea la activitățile proiectului, pe toată 
durata de desfășurare a proiectului.

Se verifică dacă existența acestor document a fost 
bifată în secțiunea E. Lista documentelor anexate 
proiectelor de servicii.
Se verifică existența declarațiilor pentru fiecare 
dintre experții ce se regăsesc în Lista experților 
care participă la activitățile proiectului. Declarațiile 
trebuie să fie semnate de fiecare expert.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

9. Extras din procesul verbal de recepție sau 
documente similare pentru proiectele de servicii, 
înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare*
se verifică numai dacă solicitantul a declarat că a mai obținut 
finanțare nerambursabilă

Se verifică în Secțiunea C din cererea de finanțare dacă 
solicitantul declară că a obținut finanțare 
nerambursabilă. În cazul în care au mai fost obținute 
finanțări nerambursabile, se verifică dacă existența 
extrasului din procesul verbal de recepție sau a 
documentelo similare a fost bifată în secțiunea E. Lista 
documentelor anexate proiectelor de servicii și dacă 
acesta a fost atașat Cererii de Finanțare.
Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest 
proces verbal de recepție sau documente similare este 
semnat şi/sau poartă ştampila solicitantului și viza 
finanțatorului.

10.Oferte conforme - documente care trebuie avute 
în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor pentru 
bunuri/servicii*
Acestea se depun în cazul în care categoriile de bunuri sau 
servicii nu se regăsesc sau depășesc limitele prevăzute în 
baza de date 

Dacă este cazul, se verifică dacă aceste documente au 
fost bifate în secțiunea E. Lista documentelor anexate 
proiectelor de servicii și dacă acestea au fost atașate
Cererii de Finanțare. Acestea trebuie să aibă cel puțin 
următoarele caracteristici:
-Să fie datate, personalizate și semnate;
-Să conțină detalierea unor specificații tehnice 
minimale;
-Să conţină preţul de achiziţie.



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

11.Fundamentarea bugetului inidicativ pe tipuri de 
cheltuieli eligibile corelat cu activitățile și rezultatele 
proiectului

Se verifică dacă Anexa nr. 1 la Cererea de 
Finanțare – ”Buget Indicativ” are atașată 
fundamentarea bugetului proiectului.
Se verifică dacă  existența acestui document  a 
fost bifată în secțiunea E. Lista documentelor 
anexate proiectelor de servicii și dacă acesta a fost 
atașat Cererii de Finanțare.

12. Contract/angajament cu primăria, şcoala, 
căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea 
respectivă privind promovarea moştenirii culturale a 
comunei. Este obligatoriu numai pentru proiectele 
prin care se finanțează studii privind patrimoniul 
cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu 
posibilitatea de valorificare a acestora și punerea 
acestora la dispoziția comunității aferente măsurii 
322-componenta C. *
Nu se verifică pentru Sub-măsura 411.111

-



Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a 
conformităţii pentru proiecte de servicii

Metodologie de verificare

13. Certificat emis conform legislației naționale în 
vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu 
se află în proces de lichidare sau faliment.
Solicitanții constituiți în baza OG26/2000 nu fac 
obiectul acestei verificări.

Se verifică dacă  existența acestui document a fost  
bifată în secțiunea E. Lista documentelor anexate 
proiectelor de servicii și dacă acesta a fost atașat 
Cererii de Finanțare. 
Se verifică valabilitatea documentului şi numărul de 
înregistrare. Documentul trebuie să fie eliberat în 
numele solicitantului, semnat, ştampilat de către 
autoritatea emitentă emis cu cel mult o lună 
înaintea  depunerii Cererii de Finanţare. Se verifică 
dacă solicitantul nu este în curs de lichidare sau 
faliment.

14.Copia actului de identitate a reprezentantului 
legal

Se verifică dacă  existența acestui document a fost 
bifată în secțiunea E. Lista documentelor anexate 
proiectelor de servicii și dacă acesta a fost atașat 
Cererii de Finanțare. Expertul se asigură de 
prezenţa copiei și verifică  conformitatea cu actul de 
identitate original. 

15.Alte documente justificative (se vor specifica 
după caz)

-



VERIFICAREA CONFORMITĂȚII INIȚIALE A CERERILOR DE FINANȚARE 
DEPUSE ÎN CADRUL SUB-MĂSURII 411.111*

se verifică numai la nivelul OJPDRP

Formular E 1.2.1 L  – Fişa de verificare a 
conformităţii inițiale

Metodologie de verificare

1.Solicitantul a mai depus pentru verificare 
această cerere de finanţare în baza aceluiași 
Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire 
GAL> (se va completa de către expertul verificator 
nr. și data Raportului de Selecție care însoțește 
Cererea de Finanțare și cu denumirea GAL)?

Expertul SVCF verifică dacă Cererea de Finanțare 
a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost 
depusă fiind însoțită de același Raport de 
Selecție.
Dacă a mai fost depusă de două ori în baza 
aceluiași Raport de Selecție, Cererea de 
Finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va 
fi declarată neconformă.

2.Solicitantul (inclusiv acţionarii/asociații majoritari 
ai solicitantului) se regăsește cu două sau mai 
multe proiecte, cu obiective ce se regăsesc în 
aceeași măsură, în cadrul aceluiași Raport de 
Selecție?

Dacă solicitantul se regăsește cu două sau mai 
multe proiecte, cu obiective ce se regăsesc în 
aceeași măsură, în cadrul aceluiași Raport de 
Selecție, proiectul nu va fi acceptat pentru 
verificare și va fi declarat neconform.



Formular E 1.2.1 L  – Fişa de verificare a 
conformităţii inițiale

Metodologie de verificare

3.Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este 
încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele și tipul de investiții/servicii ale 
proiectului?

Se va verifica încadrarea corectă a proiectului 
pentru care s-a solicitat finanțare în măsura din 
PNDR. Se verifică dacă obiectivele, tipul de 
beneficiar și tipul de investiție/serviciu prezentate 
în proiect se regăsesc în fișa măsurii din PNDR.
Pentru proiectele atipice – care vizează acțiuni din 
afara măsurilor PNDR (specificate în 
Regulamentul 1698/2005), acțiuni ce contribuie la 
obiectivele PNDR și ale strategiei de dezvoltare 
locală, se va utiliza ca bază de verificare fișa 
măsurii aferente, existentă în Planul de Dezvoltare 
Locală al GAL care a selectat proiectul. 

4.Fișa de verificare a conformității emisă de 
GAL(GE2.1LS) este atașată la Cererea de 
Finanțare, respectă formatul cadru al formularului 
și este semnată de cel puțin doi experți din cadrul 
GAL? 

Se verifică existența Fișei de verificare a 
conformității emisă de GAL, dacă respectă 
formatul cadru al formularului GE2.1LS și este 
semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL, 
pentru a se asigura principiul de verificare ”4 
ochi”.



Formular E 1.2.1 L  – Fişa de verificare a 
conformităţii inițiale

Metodologie de verificare

5.Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL 
(GE3.1LS) este atașată la Cererea de Finanțare, 
respectă formatul cadru al formularului și este 
semnată de cel puțin doi experți din cadrul GAL?

Se verifică existența Fișei de verificare a eligibilității 
emisă de GAL, dacă respectă formatul cadru al 
formularului GE3.1LS și este semnată de cel puțin doi 
angajați din cadrulGAL.

6.Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de 
GAL(GE3.2L) este atașată la Cererea de Finanțare, 
respectă formatul cadru al formularului și este 
semnată de cel puțin doi experți din cadrul GAL?

Se verifică existența Fișei de verificare a criteriilor de 
selecție emisă de GAL, dacă respectă formatul cadru 
al formularului GE 3.2 L și este semnată de cel puțin 
doi angajați din cadrul GAL. 

7.Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la 
Cererea de Finanțare, este datat și prezintă numele, 
semnătura și aparteneța la mediul public sau privat a 
fiecăruia dintre membrii Comitetului de Selecție; 
prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ 
care a participat ca observator la procesul de 
selecție; prezintă avizarea președintelui 
GAL/Reprezentantului legal al GAL sau al al unui alt 
membru al Consiliului Director al GAL mandatat în 
acest sens?

Se verifică existența Raportului de selecție emis de 
GAL și dacă acesta conține informații cu privire la 
numărul de proiecte retrase, neeligibile, eligibile 
neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și 
numele solicitanților. Cererea de Finanțare care este 
verificată trebuie să se regăsească în lista proiectelor 
selectate. Se verifică dacă Raportul este datat, dacă 
prezintă numele și semnătura membrilor Comitetului 
de selecție și aparteneța acestora la mediul public, 
privat sau societate civilă. De asemenea se verifică 
dacă selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula 
de „dublu cvorum”.



Formular E 1.2.1 L  – Fişa de verificare a 
conformităţii inițiale

Metodologie de verificare

8. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit 
de copii ale Declarațiilor privind evitarea 
conflictului de interese, ale persoanelor implicate 
la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor 
(membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de 
Soluționare a Contestațiilor –dacă este cazul și 
angajații GAL implicați în procesul de evaluare)?

Se verifică prezența copiilor Declarațiilor privind 
evitarea conflictului de interese semnate de 
persoanele implicate în procesul de evaluare și 
selecție. 

9. Obiectivele proiectului se încadrează în Planul 
de Dezvoltare Locală?

Se verifică dacă obiectivele proiectului depus se 
încadrează în obiectivele Măsurii 111 prezentată 
în Planul de Dezvoltare Locală al GAL pe teritoriul 
căruia se va realiza proiectul.

10. Valoarea totală eligibilă a proiectului nu 
depașește suma de 400.000 euro?

Se verifică dacă valoarea totală eligibilă a 
proiectului nu depășește suma de 400.000 euro.
Această valoare este menționată în cea de-a X-a 
propunere de modificare a PNDR, astfel proiectele care 
depășesc valoarea totală (eligibilă+neeligibilă) de 400.000 
de euro. dar se încadrează ca valoare maximă eligibilă în 
această sumă, vor putea fi contractate ulterior aprobării de 
către Comisia Europeană a propunerii de modificare a 
PNDR.



Formular E 1.2.1 L  – Fişa de verificare a 
conformităţii inițiale

Metodologie de verificare

11. Valoarea finanțării nerambursabile nu 
depașește suma de 200.000 euro?

Se verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile 
a proiectului nu depășește suma de 200.000 euro.

12. Investiția/serviciul prevăzută prin proiect se 
realizează pe teritoriul acoperit de GAL? 

Pentru proiectele de servicii expertul SVCF verifică 
dacă localitățile menționate în Cererea de 
Finanțare pentru servicii, la secțiunea A5 
Amplasamentul proiectului, punctul 5.1Localitate, 
se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL-conform 
Planului de Dezvoltare Locală al GAL care a 
selectat proiectul.


