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GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA GUGULANILOR 
Sediu: Comuna Glimboca, Nr. 405, Jud. Caras Severin 

 

F_01 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

Măsura M6.3/6B  - ”Dezvoltarea satelor” 
 

Denumire solicitant:____________________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:__________________________________________________________________ 

Reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

Titlu proiect: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Obiectivul proiectului: __________________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________________ 
 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________________ 

Numarul data si ora înregistrării proiectului la GAL:___________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: _________________________________________ 
 
 
PARTEA I – VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE 
 

1. Dosarul Cererii de Finanțare este prezentat în format tipărit şi electronic, în numărul de exemplare 
solicitat; 

DA NU 
 

2. Anexele tehnice si administrative solicitate sunt in prezentate in forma ceruta si în termen de 
valabilitate; 

DA NU 
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3. Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate paginile 
numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este 
numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu 
permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor; 

DA NU      NU ESTE CAZUL 
 

4. Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, etc), 
conţin menţiunea „Conform cu originalul”, respectiv exemplarul – copie are înscris pe copertă, în 
partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE». 

DA NU 
 
 

 
PARTEA II - CONCLUZIA VERIFICĂRII 

In baza verificariidocumentatiei depuse, aceasta este: 

CONFORMĂ                                  NECONFORMĂ 
     
Observații: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Intocmit,      Verificat, 
Expert 1 GAL      Expert 2 GAL 
Asociația GAL Țara Gugulanilor     Asociația GAL Țara Gugulanilor 

Nume/Prenume ……………………..................  Nume/Prenume ……………………...... 

Semnătura................................................  Semnătura........................................ 

Data……................................................... .  Data…….................................... 

Avizat, 
Reprezentant legal GAL Țara Gugulanilor 

Nume/Prenume …………………….................. 

Semnătura................................................ 

Data……................................................... . 

 
 
Am luat la cunoștință, solicitant....................................................................... la data de..................... 

Prin reprezentat legal (Nume, prenume, functia).................................................................................... 
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METODOLOGIA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII 

Verificarea încadrării Cererii de finanțare se se va face de către GAL Țara Gugulanilor și vizează controlul 
documentelor depuse de Către solicitant, pe baza Formularului Fișa de evaluare a conformității F_01. 
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare astfel: 

1) Dosarul Cererii de Finanțare este prezentat în format tipărit şi electronic, în numărul de exemplare 
solicitat; 

2) Anexele tehnice și administrative solicitate sunt prezentate în forma cerută și în termen de 
valabilitate; 

3) Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate paginile 
numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este 
numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu 
permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor; 

4) Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, etc), 
conţin menţiunea „Conform cu originalul”, respectiv exemplarul – copie are înscris pe copertă, în 
partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE». 

În cazul în care expertul de evaluare descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 
neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanțare, 
care sunt descoperite de experții de evaluare ai GAL Țara Gugulanilor, dar care, cu ocazia verificării 
conformității pot fi corectate de Către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/ informații suplimentare, 
prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare. Necompletarea unui camp din Cererea 
de finanțare nu este considerată o eroare de formă. Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de 
evaluare, la o Cerere de finanțare conform, nu o mai poate redepune în aceeași sesiune de depunere a 
proiectelor de investiții. Aceeași Cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două 
ori pentru aceeași licitație de proiecte.  

În urma verificărilor, evaluatorii emit Fişa de Verificare a Conformităţii în aceeași zi, respectiv la data 
înregistrării Cererii de Finanțare. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnarea Fişei de 
Verificare a Conformităţii. În cazul în care solicitantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, 
evaluatorul va consemna acest fapt pe Fişa de Verificare a Conformităţii prin menţiunea “Solicitatul 
refuză să semneze”. 

În urma verificării conformității Cererii de Finanțare, pot exista două variante:  

 Cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de 
verificare, a eligibilității; 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă, caz în care un exemplarul original al Cererii de 
finanțare va fi restituit solicitantului pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 
exemplare, semnat de ambele părți.În acest caz, proiectul poate fi redepus în cadrul aceluiasi 
Apel de Selectie, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Aceeași 
Cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în cadrul aceluiași Apel de Selecție. În 
cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori „neconform”, Cererea de 
Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de 
selecție lansat de GAL. 
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