
 
 
 
 

                            

Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”, Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9,  Jud. Timiș 
Tel/Fax: 0256 360078, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, www.galbanatvest.ro 

 
1 

 

 

FORMULAR C 1/1A      Versiunea 01, februarie 2021 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII 

Cod măsură: 1/1A  
 

Denumire măsură:  „Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea 

activităților rurale”     

 

SECȚIUNEA I.  

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT 

 

Numărul și perioada lansării apelului de selecție: _______________________________________ 
 

Numărul, data și ora întregistrării Cererii de Finanțate la GAL Banat-Vest: __________________ 
 

 

Acordul de cooperare: _________ încheiat la data de: ___________________________________ 
 

Acord de cooperare încheiat între: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Denumirea liderului de proiect:______________________________________________________ 
 

Statutul juridic al liderului de proiect:________________________________________________ 
 

Titlul proiectului:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Amplasare (județ, localitate): _______________________________________________________ 

 
Date personale reprezentant legal 
 

 

Numele și prenumele responsabilului legal:____________________________________________ 
 

Funcţia reprezentantului legal în cadrul entității lider:__________________________________ 
 

Date de contact solicitant (număr de telefon, mail): ____________________________________ 
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• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în cadrul prezentei 
cereri de proiecte?  

☐   DA                        ☐   NU          
 

Dacă DA, de câte ori? (se completează numai dacă este bifat la punctul anterior DA) 

☐   O dată      sau       ☐   De două ori             
 

Completați mai jos datele Formularului ........ prin care s-a dat neconform anterior: 
 

Fișa de verificare a conformității Nr ________ din data _________ 
 

• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare și a renunțat la ea 
deși era conformă? 

☐   DA           sau       ☐   NU    

Dacă DA completați mai jos datele Formularului ........ prin care s-a dat conform anterior: 
 

Fișa de verificare a conformității Nr ________ din data _________ 
 

• Prezenta Cerere de Finanțare este acceptată pentru verificare? 

☐   DA           sau       ☐   NU             
 

 
Concluzia verificării Cererii de Finanțare este : 
 

☐   ACCEPTATĂ           sau       ☐   NEACCEPTATĂ 

 
Întocmit: Manager proiecte GAL/Expert 1 GAL 
 

Nume/Prenume:  
      
 
Semnătura_________________________ 
 

Data: ______/______/_________ 
 
 
Verificat: Manager proiecte GAL/Expert 2 GAL 
 

Nume/Prenume:  
      
 
Semnătura_________________________ 
 

Data: ______/______/_________ 
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Aprobat: Manager GAL/Președinte GAL 
 

Nume/Prenume:  
 
      
Semnătura_________________________ 
 

Data: ______/______/_________ 
 
 
 
Reprezentant legal al solicitantului:_________________________ 
 

Nume/Prenume_____________________ 
    
   
Semnătura_________________________ 
 

Data: ______/______/_________ 
 
 

 

SECȚIUNEA II.  

 

VERIFICAREA CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE 

realizată de către experții tehnici din cadrul Asociației "Grup de Acțiune Locală Banat-Vest" 
 

II.1. Verificarea Cererii de Finanțare 
 

II.1.1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă 
Măsurii 1/1A? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU             
 

II.1.2. Dosarul Cererii de Finanțare este opisat (pagina opis este pagina cu numărul 0 a Cererii 
de Finanțare? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU             
 

II.1.3. Dosarul Cererii de finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt 
numerotate și ștampilate de către beneficiar; referințele din Cererea de finanțare corespund 
cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul Cererii de Finanțare? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU             

 

 

Ştampila 

 

 

Ştampila 
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II.1.4. Există un exemplar original și o copie a dosarului cererii de finanțare, iar copia poată 
mențiunea conform cu originalul? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU          
 

II.1.5. Fiecare dosar letric al Cererii de finanțare, original și copie, conține o Copie 
electronică a Cererii de finanțare pe CD? 
        

☐   DA           sau       ☐   NU             
    

II.1.6. Cererea de finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant ? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU      
 

II.1.7. Solicitantul a completat cursul Euro la bugetul indicativ? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU    

          
II.1.8. Solicitantul a completat data întocmirii Studiului/ Planul de marketing și devizului 
general din Studiului de fezabilitate/DALI/Memoriului justificativ, la bugetul indicativ? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU             
    

II.1.9. Solicitantul a completat corespunzător coloanele din bugetul indicativ? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU             
     

II.1.10. Secțiunea D/ Alte informații: solicitantul a completat numărul lunilor de 
implementare? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU             
 

II.1.11. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul 
măsurii ? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU   

           
II.1.12. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU             
 

II.1.13. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria 
răspundere a solicitantului, a semnat și a ștampilat - partea F din Cererea de Finanțare ? 
 

☐   DA           sau       ☐   NU              

 

mailto:gal.banat_vest@yahoo.ro


 
 
 
 

                            

Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”, Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9,  Jud. Timiș 
Tel/Fax: 0256 360078, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, www.galbanatvest.ro 

 
5 

 

II.2. Verificarea documentelor anexate 

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de 
Finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea 
nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” 
din partea dreaptă a tabelului. 
Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la 

solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanța copiei 

cu originalul 

DOCUMENT EXISTENȚA DOCUMENTULUI, 
DACĂ ESTE SEMNAT, DACĂ 

ARE TOATE RUBRICILE 
COMPLETATE PENTRU 

CEREREA DE FINANȚARE, 
DACĂ SE RESPECTĂ 

VALABILITATEA CONFORM 
LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE SAU 
PRECIZĂRILOR DIN GHIDUL 

SOLICITANTULUI 

O
R

IG
IN

A
L
/ 

C
O

N
C

O
R

D
A

N
Ț

Ă
 

O
R

IG
IN

A
L
C

O
P
IE

 

  

DA NU Nu este 
cazul 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU ☐ ☐  ☐ 

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI ☐    ☐     ☐    

3. MANDAT DE REPREZENTARE AL PARTENERIATULUI ☐ ☐  ☐ 

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / 

DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN 

PROPRIETATE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, 

acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (SM 4.1) 

se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în 

cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii 

respective, de către fermierul/fermierii membrii ai acordului 

de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este 

cazul. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE 

ŞI/SAU TERENURILE) PE CARE SUNT/VOR FI REALIZATE 

INVESTIŢIILE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, 

acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (SM 4.1, 

4.2) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în 

cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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respective, de către fermierul/ microîntreprinderea și 

întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce 

vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

6. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ 

CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 

CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii în 

lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu 

este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune 

acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de 

rambursare a creditului. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE 

CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, 

extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu 

trebuie însoţit de avizele menţionate ca necesare fazei 

următoare de autorizare. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de 

identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului 

FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN 

al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR); 

☐    ☐    ☐    ☐    

9.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR 

RESTANTE FISCALE ale liderului de proiect şi sociale emise 

de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe 

raza carora îşi au sediul social şi puncte de lucru (numai în 

cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) 

si, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către 

bugetul consolidat 
 

- Certificatele trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor prin 

menţiunea „nu are datorii fiscale şi sociale sau locale” sau 

bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate. 

- Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a 

sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de 

TVA şi/sau alte documente aprobate pentru soluţionarea 

cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost 

aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, 

pentru compensarea obligaţiilor fiscale de la Sect. A. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9.2 CAZIERUL JUDICIAR AL LIDERULUI DE PROIECT 

Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind 
☐ ☐ ☐ ☐ 
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cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

10.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU 

PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 

ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după 

caz. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

10.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ PENTRU 

PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 

MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz. 
 

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an 

înaintea depunerii Cererii de finanţare.Formatul 

documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet 

www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de 

colaborare. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

11. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a 

conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an 

înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care 

se se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și 

pentru unitățile care se modernizează, după caz 

☐ ☐ ☐ ☐ 

12.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL 

REGISTRULUI COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare. ☐ ☐ ☐ ☐ 

12.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în 

baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările 

ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 

566/ 2004 cu modificările și completările ulterioaresi grupuri 

de producători înființate conform ordonantei 37/2005 privind 

recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

12.3 DOCUMENTE CONSTITUTIVE/ DOCUMENTE CARE SĂ 

ATESTE FORMA DE ORGANIZARE pentru (Organizații 

neguvernamentale definite conform legislației în vigoare; 

după caz) – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, 

Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare 

Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

12.4 DOCUMENTE ECHIVALENTE CELOR DE MAI SUS PENTRU 

ALTE FORME DE ORGANIZARE. 

În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că 

documentul prezentat de solicitant nu este suficient, 

evaluatorul va solicita prin informații suplimentare 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le 

conțină.  

13. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE a reprezentantului legal 
al solicitantului (Liderului de parteneriat) ☐ ☐  ☐ 

14.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE ECOLOGICE (produse finite) emis de un 

organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor 

OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu 

completările şi modificările ulterioare (pentru modernizări) 

agroalimentare ecologice cu completările şi modificările 

ulterioare (pentru modernizări) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

14.2 (pentru investiţii noi): 
 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR 

ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM 

CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE 
☐ ☐ ☐ ☐ 

15. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al 

grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la 

sisteme din domeniul calitaţii produselor agricole şi 

alimentare recunoscute sau în curs de recunoaştere la nivel 

european. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

16. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, în 

conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea 

produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea 

obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții 

în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

17. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI 

REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în 

conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea 

produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate 

româneşti. (pentru modernizări în vederea obţinerii unui 

produs existent - la depunere, pentru investiţii în vederea 

obţinerii unui produs nou - la ultima plată). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

18. DOCUMENT EMIS DE ANPM, PENTRU PROIECT ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. DECLARAȚIE de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate 
aferente Măsurii 1/1A - Cooperarea în scopul creării de forme 
asociative pentru diversificarea activităților rurale; 

☐ ☐  ☐ 

20. DECLARAȚIE privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal GAL Banat-Vest 

☐ ☐  ☐ 
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21. DECLARAȚIE privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal AFIR 

☐ ☐  ☐ 

22. DECLARAȚIE prin care beneficiarul se angajează să 
raporteze către GAL Banat-Vest toate modificările 
survenite în contractul de finanțare pe parcursul 
implementării lui (notificări, acte adiționale, etc.) și toate 
plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de 
AFIR către beneficiar; 

☐ ☐  ☐ 

23. DECLARAȚIE prin care beneficiarul își dă acordul ca 
experții din cadrul GAL Banat-Vest să realizeze activitatea 
de verificare și monitorizare, pe toată perioada de 
realizare și implementare a proiectului; 

☐ ☐  ☐ 

24. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA 
DUPĂ CAZ) 
 

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere 
al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include 
şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la 
punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate 
(ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele 
relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente 
înființare membrii, Documente de identitate - copii, Contract 
de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare 
lucrări/construcții etc. Documentele justificative anexate 
Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii 
acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐  ☐ 
 ☐ ☐  ☐ 
 ☐ ☐  ☐ 
 ☐ ☐  ☐ 

 

 

III. Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este : 

 

☐   CONFORMĂ           sau       ☐   NECONFORMĂ 

Observații:________________________________________________________________ 
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Întocmit: Manager proiecte GAL/Expert 1 GAL 

Nume/Prenume: ________________________ 

Semnătura________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

Verificat: Manager proiecte GAL/Expert 2 GAL 

Nume/Prenume: ________________________  

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

 

Aprobat: Manager GAL/Președinte GAL 

Nume/Prenume: ________________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

 

Reprezentant legal al solicitantului:_________________________ 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

 

 

 

 

Ştampila 

 

 

Ştampila 
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Metodologia de verificare a conformitatii proiectelor specifică pentru 

Măsura 1/1A - „Cooperarea în scopul creării de forme asociative  

pentru diversificarea activităților rurale” 
 

Expertul GAL Banat-Vest efectueză verificarea documentației depuse pe suport de hârtie, 

respectiv existența semnăturilor și a ștampilelor persoanelor autorizate, conținutul 

documentelor, dacă sunt completate toate rubricile din Cererea de Finanțare, valabilitatea 

documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui proiect apoi se consemnează 

(bifează) rezultatele în Fişa de verificare a conformităţii.  

Atenție! În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a conformitatii administrative a 

proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - 

inclusiv din Cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente 

obligatorii), expertul GAL poate solicita documente sau informații suplimentare către GAL sau 

solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate).  

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea 

trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de finanțare la GAL. În urma 

verificării, dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din 

punct de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate. Dacă se constată neconformități, 

proiectul va fi declarat neconform.  

 

SECȚIUNEA I.  

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT 
 

Numărul și perioada lansării apelului de selecție: se completează cu numărul și perioada lansării 

apelului de selecție de către GAL.  
 

Numărul și data întregistrării Cererii de Finanțate la GAL Banat-Vest: se completează cu numărul 

și data înregistrării Cererii de finanțare din Registrul special al proiectelor GAL Banat-Vest. 
 

Acordul de cooperare și data încheierii se completează din documentul atașat Cererii de 

finanțate 
 

Denumirea liderului de proiect: se preia denumirea din Cererea de finanțare  
 

Statutul juridic al liderului de proiect: se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 
 

Titlul proiectului: se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.  
 

Amplasare (județ, localitate): se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. 
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Date personale reprezentant legal, nume, prenume, funcţie, date de contact solicitant:  Se 

preiau informațiile din Cererea de finanțare. 

 

I. Verificarea Cererii de finanțate  

 

• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în cadrul prezentei 

cereri de proiecte?  

Se verifică atât Registrul de înregistrare al formularelor specifice precum și în Registrul de 

intrări/ieșiri GAL dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi Cerere de finanţare în cadrul prezentei 

cereri de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată. 

Dacă solicitantul a depus de mai mult de două ori Cererea de finanțare și de fiecare dată 

aceasta a fost neconformă, Cererea de finanțare va fi respunsă de la finanțare. 

 

• Dacă DA, de câte ori? 

Dacă DA, Expertul  completează datele formularului prin care s-a dat conform anterior 

Se verifică atât Registrul de înregistrare al formularelor specifice precum și în Registrul de 

intrări/ieșiri GAL (la retrageri) dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi Cerere de finanţare în 

perioada licitaţiei de proiecte, a fost declarată conformă apoi a retras-o și-a redepus Cererea 

de finanțare în cadrul aceleași sesiuni. În acest caz Cererea de finanțare va fi declarată 

neconformă și proiectul va fi exclus de la finanțare. 
 

• Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

Expertul bifează DA sau NU în funcție de cele două puncte. Dacă Cererea de finanțare a fost 

declarată neconformă de două ori, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la 

acest stadiu, Cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor 

de conformitate. 

Dacă Cererea de finanțare a fost declarată a fost declarată conformă și apoi retrasă expertul 

verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, Cererea de finanţare nefiind 

acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. 
 

• Solicitantul a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanţare 

conformă? 

Se verifică în Registrul Cererilor de finanţare conforme, dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi 

Cerere de finanţare în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost declarată conformă. Dacă 

solicitantul se regăseşte în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare conforme, în 

situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest 

stadiu, Cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de 

conformitate. 
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Expertul evaluator va verifica și în Registrul de înregistrare a Cererilor de Finanțare, dacă 

solicitantul și-a retras proiectul după ce a fost declarat conform. În cazul în care se constată 

că proiectul a fost retras și redepus, proiectul nu va fi acceptat la verificare. 

 

SECȚIUNEA II.  

VERIFICAREA CONCORDANȚEI DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

II.1. Verificarea Cererii de Finanțare 
 

II.1.1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare aferentă 

Măsurii 1/1A? 

Se verifică pe site-ul GAL dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanțare. 

Dacă a utilizat altă variantă (nu cea existentă pe site-ul GAL-ului), Cererea de Finanțare este 

declarată neconformă. 
 

II.1.2. Dosarul Cererii de Finanțare este opisat (pagina opis este pagina cu numărul 0 a 

Cererii de Finanțare? 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este opisat, dacă pagina cu numărul 0 a Cerereii 

de Finanțare este pagina opis. Se verifică fiecare punct din opis să corespundă cu numărul 

paginii la care se află. Dacă numărul paginii din opis nu corespunde cu documentul din CF, se 

bifează căsuța NU și se trece la rubrica “Observatii”. În acest caz se vor solicita informații 

suplimentare. 
 

II.1.3. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt 

numerotate și ștampilate de către beneficiar; referințele din Cererea de Finanțare 

corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul Cererii de Finanțare? 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține 

sunt numerotate și ștampilate de către solicitant;  

Se verifică dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care 

se află. Dacă referințele din CF nu corespund, se bifează căsuța NU și se trece la rubrica 

“Observatii”. În acest caz se vor solicita informații suplimentare. 

Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “COPIE” al Dosarului Cererii de Finanțare 

corespund cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU se 

specifică la rubrica “Observații”, iar Cererea de Finanțare este declarată neconformă. 

Totodată, expertul verifică dacă Dosarul Cererii de Finanțare este opisat, dacă pagina cu 

numărul 0 a Cerereii de Finanțare este pagina opis. Se verifică fiecare punct din opis să 

corespundă cu numărul paginii la care se află. Dacă numărul paginii din opis nu corespunde cu 

documentul din CF, se bifează căsuța NU și se trece la rubrica “Observatii”. În acest caz se vor 

solicita informații suplimentare. 
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Expertul verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la 
care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare.  
 

II.1.4. Există un original și o copie a dosarului cererii de finanțare, iar copia poată mențiunea 

conform cu originalul? 

Se verifică dacă dosarul COPIE conține mențiunea ”conform cu originalul” și semnătura 

reprezentantului legal în original.  

Dacă nu corespunde, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica “Observații”, iar Cererea 

de Finanțare este declarată neconformă. 
 

II.1.5. Fiecare dosar letric al Cererii de finanțare, original și copie, conține o Copie 

electronică a Cererii de finanțare? 

Expertul verifică dacă fiecare dosar al Cererii de finanțare (original și copie) conține o copie 

electronică a Cerererii de finanțare. Totodată, expertul verifică concordanța copiei scanate 

cu originalul. Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor. 

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin 

sondaj. 
 

II.1.6. Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant? 

Expertul verifică dacă Cererea de Finanțare este semnată și ștampilată de solicitant. În cazul 

în care Cererea de Finanțare nu este completată, semnată și ștampilată de solicitant, expertul 

bifează căsuța NU, specifică acest lucru la rubrica Observații, iar Cererea de Finantare este 

declarată neconformă. 

Totodată, expertul verifică dacă Cererea de Finanțare este completată de solicitant astfel: 

A. PREZENTARE GENERALĂ 

A1 Măsura  

Expertul verifică dacă s-a bifat rubrica Sub-măsura 19.2, Măsura 1/1A. 

Expertul verifică dacă s-a bifat Tipul de investiție. 

A2. Denumirea liderului de proiect:  

Expertul verifică dacă numele lierului de proiect corespunde celui menționat în documentele 

anexate, după caz. 

A3. Titlul proiectului:  

Titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menționat în Memoriul justificativ/Studiul de 

fezabiltate și în celelalte documente, după caz. 

A4. Descrierea succintă a proiectului: 

Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct. 

A5. Obiectivele investiției și amplasarea proiectului:  
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Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și sunt 

selectate regiunea, județul, orașul, comuna, satul și dacă acestea corespund cu cele 

menționate în documente, după caz. 

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 

A6.1 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind categoria 

proiectului - cu construcții montaj sau fără construcții montaj. 

A6.2 și A6.4 Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare privind tipul 

beneficiarului și tipului de zonă căreia îi corespunde alocarea financiară. 

A6.3 Expertul verifică dacă s-a completat căsuța pentru prescorare. 

A6.3.1 Expertul verifică dacă s-a completat căsuța criterii de selecție îndeplinite. 

A7. Date despre consultant. Expertul verifică dacă dacă s-au completat datele despre 

consultant. 

A8. Date despre proiectant. Expertul verifică dacă s-au completat datele despre proiectant. 

B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1. Descrierea solicitantului 

B1.1 Informații privind solicitantul 

Data de înființare: trebuie verificat pentru solicitanți dacă data corespunde celei menționate 

în documente:  

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în 

documente  

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menționat în 

documente  

Codul de înregistrarea APIA: expertul verifică dacă solicitantul a completat această informație 

și dacă aceasta corespunde acelei menționate în documente.  

Anul atribuirii codului: expertul verifică dacă solicitantul a completat această informație și 

dacă aceasta corespunde acelei menționate în documente.  

Notă: În cazul în care solicitantul nu are un cod unic de inregistrare APIA, expertul verifica dacă 

solicitantul a completat formularul de înscriere în Registrul unic de identificare pentru 

solicitanţii de finanţare prin măsurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reşedinţa din România:expertul verifică 

dacă adresa sediului social corespunde celei menționate în documente. 

B1.3 Numele reprezentantul legal, funcția acestuia lui în cadrul organizației, precum și 

specimenul de semnătură 

Expertul verifică numele și prenumele reprezentantului legal precum și funcția acestuia (CI) și 

dacă reprezentantul legal a semnat în căsuța specifică specimenului de semnătură.  

B2. Informații referitoare la persoana responsabilă legal de proiect 
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B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă 

informațiile din Cererea de Finanțare corespund cu cele din actul de identitate al 

reprezentantului legal  

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: Expertul verifică dacă toate 

informațiile menționate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate 

al reprezentantului legal 

B3. Informaţii privind contul bancar pentru proiect  

B3.1 Denumirea băncii. Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte 

corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare 

B3.2 Adresa Băncii/Sucursalei. Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această 

parte corespund celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare. 

B3.3 Cod IBAN. Expertul verifică dacă toate informațiile menționate în această parte corespund 

celor care figurează în documentul de la bancă atașat cererii de finanțare.  

B3.4 Titularul contului bancar. Expertul verifică dacă coordonatele bancare furnizate 

corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate 

informațiile trebuie să concorde cu cele menționate în documentul de la banca atașat. Contul 

bancar se exprima în moneda RON. 

Expertul verifică dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită 

finanțare sunt completați de către solicitant.  

Expertul verifică Tabelul Factori de risc. Dacă informațiile nu sunt bifate, proiectul este 

declarat neconform. Se pot cere informații suplimentare dacă există direrențe între indicatorii 

completați și documentele proiectului sau dacă nu s-a calculat corespunzător media. 
 

II.1.7. Solicitantul a completat cursul Euro la bugetul indicativ? 

Expertul verifică dacă solicitantul a trecut cursul Euro în Bugetul indicativ și dacă corespunde 

ca și valoare cu cel din Planul de marketing/Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate etc. 

Dacă solicitantul nu a completat cursul EURO, Cererea de Finantare este neconformă, dacă este 

diferit de cel din Planul de marketing/MJ/SF se va cere corectarea la informații suplimentare. 
 

II.1.8. Solicitantul a completat data întocmirii Planul de marketing sau devizului general din 

Studiului de fezabilitate/DALI/Memoriului justificativ, la bugetul indicativ? 

Expertul verifică dacă solicitantul a data întocmirii Planului de marketing sau a devizului 

general din MJ/SF/DALI și dacă corespunde cu data trecută în documentul atațat cererii de 

finanțare. Dacă solicitantul nu a completat data, Cererea de Finantare este neconformă, dacă 

este diferită de cea din PM/MJ/SF/DALI se va cere corectarea la informații suplimentare. 
    

II.1.9. Solicitantul a completat corespunzător coloanele din bugetul indicativ? 

Expertul verifică corespondența cu datele din PM/MJ/SF/DALI. Dacă solicitantul nu a completat 

Bugetul indicativ, Cererea de Finantare este neconformă, dacă este diferit de cel din 

MJ/SF/DALI se va cere corectarea la informații suplimentare. 
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Expertul verifică dacă solicitantul a trecut cursul Euro în Bugetul indicativ și dacă corespunde 

ca și valoare cu cel din Planul de marketing/Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate. Dacă 

solicitantul nu a completat cursul EURO, Cererea de Finantare este neconformă, dacă este 

diferit de cel din PM/MJ/SF se va cere corectarea la informații suplimentare. 

Expertul verifică dacă solicitantul a datat întocmirea devizului general din PM/MJ/SF/DALI și 

dacă corespunde cu data trecură în Planul de marketing/Memoriul justificativ/Studiul de 

fezabilitate/DALI. Dacă solicitantul nu a completat data, Cererea de Finantare este 

neconformă, dacă este diferită de cea din PM/MJ/SF/DALI se va cere corectarea la informații 

suplimentare. 
     

II.1.10. Secțiunea D/ Alte informații: solicitantul a completat numărul lunilor de 

implementare? 

Expertul verifică dacă solicitantul a completat numărul lunilor de implementare a proiectului 

și dacă corespunde cu numărul trecut în MJ/SF/DALI. Dacă nu a completat Cererea de finanțare 

este neconformă, dacă nu corespund cu datele trecute în MJ/SF/DALI se va solicita corelarea 

la informații suplimentare.  
 

II.1.11. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul 

măsurii ? 

Expertul verifică dacă căsuțele sunt bifate și dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS 

DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanșare la care se află documentul respectiv. Dacă unul 

din documentele obligatorii nu este atașat Cererii de Finanțare, se specifică la rubrica 

Observații lipsa acestuia, iar expertul poate solicita la informații suplimentare. 

Expertul verifică dacă solicitantul a completat numărul lunilor de implementare a proiectului 

și dacă corespunde cu numărul trecut în MJ/SF/DALI. Dacă nu a completat Cererea de finanțare 

este neconformă, dacă nu corespund cu datele trecute în MJ/SF/DALI se va solicita corelarea 

la informații suplimentare.  
 

II.1.12. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 

Expertul verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la 

care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare.  
 

II.1.13. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria 

răspundere a solicitantului, a semnat și ștampilat - partea F din Cererea de finanțare? 

Expertul verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal și dacă 

au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele 

corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica 

Observații, iar cererea de finanțare este declarată neconformă. Expertul verifică existența 
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datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. In cazul în care aceasta nu este semnata și 

ștampilată, cererea de finanțare este declarată neconformă. 
 

II.2. Verificarea documentelor anexate 
 

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de 
Finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea 
nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsu ele corespunzătoare „Nu este cazul” din 
partea dreaptă a tabelului. 
 

Se verifică existența documentelor, dacă documentele sunt emise pe numele beneficiarului, 

dacă este semnat și stampilat, dacă sunt valabile conform legislației în vigoare sau 

precizărilor din Ghidul Solicitantului. Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de 

finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare 

din coloana „Concordanța copiei cu originalul” 
 

Astfel, expertul verifică următoarele documente care se depun o dată cu documentele solicate 

în vederea încheierii Contractului de finanțare, conform specificaţiilor din Notificarea 

privind selectarea Cererii de finanțare, respectiv: 

Cererea de finanţare (document obligatoriu) – existența și conținutul documentului, dacă este 
semnat, dacă paginile sunt numerotate, dacă are toate rubricile completate şi dacă este identic 
cu documentul scanat; 
 
1. Studiul/Planul de marketing (document obligatoriu) – existența documentului, dacă 

paginile sunt numerotate, dacă respectă minimal modelul de pe site-ul GAL Banat-Vest şi 

precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu documentul scanat; 

2. Acordul de cooperare al parteneriatului (document obligatoriu) – existența documentului, 

dacă este asumat de lider şi de fiecare partener, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă 

modelul de pe site-ul GAL Banat-Vest şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic 

cu documentul scanat; 

3. Mandat de reprezentare document obligatoriu) – existența documentului, dacă este 

asumat de lider şi de fiecare partener, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă modelul 

de pe site-ul GAL Banat-Vest şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu 

documentul scanat; 

4. Documente solicitate pentru terenul agricol / Document pentru efectivul de animale 

deţinut în proprietate – în cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care 

sunt eligibile în cadrul submăsurii 4.1, se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în 

cadrul Ghidului solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

fermierul/fermierii membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde 

este cazul. Se verifică existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă 
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valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este 

identic cu documentul scanat; 

5. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe care sunt/vor fi 

realizate investiţiile – în cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt 

eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.2 ), se vor prezenta documentele (așa cum sunt prevăzute 

în cadrul Ghidului solicitantului în vigoare, aferent submăsurii 4.1, 4.2, după caz) de către 

fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor 

beneficia de investiție. Se verifică existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă 

respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi 

dacă este identic cu documentul scanat; 

6. Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru (pentru 

proiectele care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora) 

– în situația în care imobilul pe care se propune spre executare investiţia nu este liber de sarcini 

(gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul 

de rambursare a creditului. Se verifică existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, 

dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului 

şi dacă este identic cu documentul scanat; 

7. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire (pentru proiecte care prevăd 

construcţii noi, extinderi sau modernizări) – certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 

menționate ca necesare fazei următoare de autorizare. Se verifică existența documentului, dacă 

paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările 

din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu documentul încărcat scanat; 

8. Document de la bancă/trezorerie –document solicitant la contractare (se verifică dacă 

solicitantul a bifat în Cererea de finannțare corespunzător. În cazul în care documentul se 

depune expertul verifică trebuie să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al 

contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Se verifică dacă documentul este semnat și 

ștampilat de instituția financiară emitentă și dacă este emis în numele liderului de proiect; 

9.1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale ale liderului de proiect 

si, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat–document 

solicitant la contractare (se verifică dacă solicitantul a bifat în Cererea de finannțare 

corespunzător. 

9.2.Cazierul judiciar al liderului de proiect–document solicitant la contractare (se verifică 

dacă solicitantul a bifat în Cererea de finannțare corespunzător. 

10.1 Document emis de dsvsa judeţeană pentru proiect –document solicitant la contractare 

(se verifică dacă solicitantul a bifat în Cererea de finannțare corespunzător. 

10.2 Document emis de dsp judeţeană pentru proiect –document solicitant la contractare (se 

verifică dacă solicitantul a bifat în Cererea de finannțare corespunzător. 
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11. Autorizaţie sanitară / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 

(pentru unitățile care se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile 

care se modernizează) – existența documentului, dacă este emis cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de finanţare, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea 

conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu 

documentul scanat; 

12. 1.Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului (document 

obligatoriu) – existența documentului, dacă este conform legislaţiei în vigoare, dacă paginile 

sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din 

Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu documentul scanat; 

12.2. Statut pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 

modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 

2004 cu modificările și completările ulterioare și Grupuri de producători înființate conform 

Ordonanței 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările 

ulterioare – existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea 

conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu 

documentul scanat; 

12.3. Documente constitutive/ documente care să ateste forma de organizare pentru 

(Organizații neguvernamentale definite conform legislației în vigoare; după caz) – în funcție de 

tipul solicitantului, – existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă 

valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este 

identic cu documentul scanat; 

12.4. Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare – existența 

documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în 

vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu documentul scanat;  

În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 

suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele 

pe care trebuie să le conțină. 

13. Copia actului de identitate a reprezentantului legal al solicitantului (liderului de 

parteneriat) – existența documentului, dacă pagina este numerotată, dacă respectă 

valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este 

identic cu documentul scanat; 

14.1. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi 

produse finite) (pentru modernizări) – emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare. Se verifică existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă 
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respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi 

dacă este identic cu documentul scanat; 

14.2. Fișa de înregistrare ca procesator și producător în agricultura ecologică şi/sau 

Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecție și certificare (pentru 

investiții noi) – existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă 

valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este 

identic cu documentul scanat; 

15. Document care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru 

produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și 

alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european – existența 

documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în 

vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu documentul scanat; 

16. Atestatul de produs tradiţional emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 

privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs 

existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată) – 

existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform 

legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu documentul 

scanat; 

17. Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti - emis de 

MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare 

obţinute conform reţetelor consacrate româneşti. (pentru modernizări în vederea obţinerii unui 

produs existent - la depunere, pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou - la ultima 

plată) – existența documentului, dacă paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea 

conform legislației în vigoare şi precizările din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu 

documentul scanat; 

18. Document emis de ANPM, pentru proiect -  –document solicitant la contractare (se verifică 

dacă solicitantul a bifat în Cererea de finannțare corespunzător. 

19. Declarație de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate aferente Măsurii 1/1a - Cooperarea 

în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale. Se verifică 

dacă solicitantul a depus declaraţia semnată şi datată. 

20. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL Banat-Vest. Se verifică 

dacă solicitantul a depus declaraţia semnată şi datată. 

21. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal AFIR. Se verifică dacă 

solicitantul a depus declaraţia semnată şi datată. 

22. Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Banat-Vest toate 

modificările survenite în contractul de finanțare pe parcursul implementării lui (notificări, 

acte adiționale, etc.) și toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de 

AFIR către beneficiar. Se verifică dacă solicitantul a depus declaraţia semnată şi datată. 
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23. Declarație prin care beneficiarul își dă acordul ca experții din cadrul GAL Banat-Vest să 

realizeze activitatea de verificare și monitorizare, pe toată perioada de realizare și 

implementare a proiectului. Se verifică dacă solicitantul a depus declaraţia semnată şi datată. 

24. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)– existența documentului, dacă 

paginile sunt numerotate, dacă respectă valabilitatea conform legislației în vigoare şi precizările 

din Ghidul solicitantului şi dacă este identic cu documentul scanat. 
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