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FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII 
 

MĂSURA M2/2A – ”Reînoirea generațiilor de fermieri” 
Număr înregistrare proiect ______din data __________________ 

Sesiunea nr.______/2018, Perioada sesiunii de depunere a proiectelor:___________________ 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 
 
Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 
 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
  
Date personale reprezentant legal 
 

Nume: ____________________________Prenume:____________________________________ 
 
Funcție reprezentant legal:_______________________________________________________ 

 

I. Verificarea Cererii de finanţare 

 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în decursul aceleiași sesiuni de 

depunere a proiectelor la Asociația GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea ? (Se va completa de către 

verificator nr. și data înregistrării Cererii de Finanțare) ? 
DA NU NU ESTE CAZUL 

 
Dacă DA, de câte ori?                                      O DATĂ       DE DOUĂ ORI       NU ESTE CAZUL 
 
2. Prezenta Cerere de finanțare este acceptată pentru verificare 

DA 

NU deoarece a mai fost depusă de două ori, în aceeași sesiune de depunere a proiectelor, conform fiselor de 
verificare înregistrate  

 
3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semante si 

stampilate de către solicitant? 

DA NU 
 

      
4. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din 

Dosarul Cererii de finanțare? 

DA NU 
5. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 
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DA          NU 
 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

DA NU 
7. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 

DA NU 

 
8. Dosarul original al Cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport de hârtie? 

DA         NU 

9. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma  
electronică a Cererii de finanțare? 

DA NU 

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA         NU NU ESTE CAZUL 
 

II. Verificarea încadrării proiectului 
11. I) Modelul de cerere de finanțare utilizat de către solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe 

site-ul AFIR a Cererii de Finanțare aferentă sub-măsurii din PNDR cu caracteristici similare (care se 
pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și proiectul (S-M 6.1), în vigoare la momentul lansării 
Apelului de selecție de către GAL ? 

 

                   DA      NU     NU ESTE CAZUL 
 

     II) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de către solicitant este în concordanță cu ultima 
     variantă de pe site-ul www.podgoriapanciu.ro a Cererii de finanțare aferentă Măsurii M2/2B, în 
     vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea? 
 

DA     NU       NU ESTE CAZUL 
 

12. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de Selecție ? 
 

DA NU 
     
   13. Valoarea finanțării nerambursabile respectă prevederile fișei Măsurii M2/2B și nu depășește 200.000 

euro? 

 
DA NU

 

 
14. Localizarea proiectului  este în cadrul teritoriului Gal Ținutul Viei și Vinului Vrancea? 

 

        DA       NU NU ESTE CAZUL 
 
15. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc  
obiectivele proiectului? 

DA NU 
 

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

DA    NU 
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17. 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 

 
 
18. 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 completați de 
către solicitant? 

DA NU DA cu diferențe 

 
 
 
CONCLUZIE :  
Cererea de finanțare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt: 

CONFORME         

NECONFORME     

 

Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura……………………….....................……….     DATA…...…/….....…/........... 
 
Verificat de ……………………Expert 2 Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................                  DATA…...…/……..../.......... 
 
Întocmit de……………………Expert  1  Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura …………………........................                  DATA…..…/…...…/........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


