
 
 

E1.2.1L  FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 

M1/6B Promovarea UNITARĂ a teritoriului Clisura Dunării 

 

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

Denumire solicitant: .......................................................... 

Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume:………………………………………………………………………........ 

Prenume:……………...……………………………………………………...... 

Funcţie:…………………………....................................................... 

 

Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 

Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 

Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 

Amplasarea proiectului (localitate/localități) …………………………………………… 

Numărul de înregistrare a cererii de finanţare la GAL  .................................. 

 

 

1. Solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune și/sau în sesiuni diferite în cadrul aceleiași măsuri? 

DA      NU 

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA     NU  - deoarece solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune de finanțare, sau în sesiuni 
diferite în cadrul aceleiași măsuri, care încă nu este finalizat. 

 

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

DA     NU 

 

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

DA     NU 

4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  

DA     NU 
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5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

DA     NU 

 

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 

DA     NU 

 

7. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie? 
DA     NU 

 

8. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 

DA     NU 

 

9. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a 
Cererii de finanţare? 

DA     NU 

 

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA       NU            NU ESTE CAZUL 

 

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

DA      NU 

 

12. Dacă  solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat 
Cererii de finanțare: 

       Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente 
clare de identificare ale serviciului/investitiei, 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 
în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii/investitii? 

DA     NU 

13. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul GAL 
a Cererii de finanţare pentru M1/6B, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? 

DA     NU          NU ESTE CAZUL   

14. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

DA     NU      
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15. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 10.000 euro? 

DA     NU     

16. Localizarea proiectului de investitii respectă condițiile specificate în Ghidul Solicitantului pentru M1/6B?   

DA  NU     NU ESTE CAZUL  

17. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele 
proiectului? 

DA     NU 

18. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL? 

DA      NU             

19. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde 
Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?   

DA      NU 

20. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei 
specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către 
solicitant? 

DA       NU        DA cu diferențe 

 

Tipul de beneficiar promotor al proiectului 

 

ONG 

ADI 

APL 

 

□ 

□ 

□ 

Indicatori de monitorizare Domeniul de intervenție 
principal 

Domeniul/i de intervenție 
secundar/e 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite – 6B 

 ……………..  …………….. 

Numărul evenimentelor organizate  ……………..  …………….. 

Numărul participanților la evenimente  

 

…………….. 

 

 

 

…………….. 

 

Numărul producătorilor care participă la târguri  

 

…………….. 

 

 

 

…………….. 

 

Numărul materialelor de promovare realizate și diversitatea 
acestora (medii de transmitere). 

 

 

…………….. 

 

 

 

…………….. 
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Concluzia verificării: 

Cererea de finanţare este : 

� CONFORMĂ                                     

� NECONFORMĂ 

Observații: _____________________________________________________________________________ 

Aprobat, 

Director GAL___________________  

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

                         

Verificat/Avizat 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte GAL Clisura Dunării 

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________        

  Verificat/Avizat 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte GAL Clisura Dunării 

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

 

 

 

 

Am luat la cunoștință, 

Reprezentant legal al ________________________ 

Nume/Prenume ____________________________ 

Semnătura ________________________________ 

Data_____/_____/________  

Ştampila 
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