
                         

           

 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 

 

Măsura 6/ 6B 

„Investiții în infrastructura turistică și de patrimoniu” 
 

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant  
(verificare realizată de către expertii GAL Valea Velj) 

 
 
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) 
 
 
Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE 
 
1. Solicitantul a renunțat în cursul procesului de evaluare la aceeași Cerere de finanțare, 
declarată conformă? 

DANU
 
2. Aceeași Cerere de Finanțare a fost depusă și declarată neconformă de 2 ori? 

DANU


3. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima 
variantă a Cererii de finanţare aferentă măsurii 5/6B, de pe site-ul GAL Valea Velj, în vigoare 
la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?  

DANU 
   
4. Dosarul Cererii de Finanțare a fost depus în 2 exemplare pe suport de hârtie – (1) un 
original si (1) o copie şi (2) două exemplare în copie electronică CD (prin scanare)? 
 DANU 



                         

           

 

5. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate manual in ordine de la 1 la "n" in partea dreapta sus a paginii, de către 
solicitant? 

DA     NU 
 

6. Exemplarele Cererii de finanţare conțin înscris pe copertă, în partea dreaptă sus 
mențiunea ORIGINAL, respectiv COPIE? 

DA     NU 
 

7. Cererea de finanţare este completată și semnată (respectiv ștampilată, dacă legislația în 
vigoare impune obligativitatea aplicării stampilei) de solicitant?  

DA     NU 
 

8. Dosarul Cererii de finanţare este semnat pe fiecare pagină (respectiv ștampilat, dacă 
legislația în vigoare impune obligativitatea aplicării stampilei) de solicitant? 

DA     NU 

 
9.  Copiile documentelor originale conțin mențiunea „conform cu originalul”? 

DA     NU 

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

DA     NU 

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

DA     NU 

 
12. Cererea de finanțare este prezentată pe CD, în format editabil și format scanat? 

DA     NU 
 

13. Dosarul Cererii de finanțare conține o adresă de înaintare în două exemplare și 
împuternicirea (mandatul de reprezentare sub semnatura privată) prin care 
reprezentantul/managerul GAL poate sa depună proiectul la structurile AFIR? 

DA     NU 
 

14. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
DA       NU             

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

DA       NU       NU ESTE CAZUL 
 



                         

           

 

16. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de 
serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare:  
Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, investitie, 
elemente clare de identificare ale 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 investitii?  

DANUNU ESTE CAZUL 
 
17. Solicitantul și-a însușit, angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe 
propria răspundere a solicitantului ?  

DANU


18. Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?  
DANU

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

DANU


20. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 
măsurii? 

DA      NU 



21. Indicatorii de monitorizare sunt completaţi de către solicitant?  
DANU

 
 
Partea II – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR OBLIGATORII - INVESTITII 

Documente Existenta documentului, 

daca este semnat, daca 

are toate rubricile 

completate pt.CF,daca se 

respecta valabilitatea 

conform legislatiei in 

vigoare sau precizarilor 

din Ghid 

Concordanta 

copie/original 

Doc. 1  

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ 

întocmite conform legislaţiei în vigoare privind 

conţinutului cadru al documentaţiei 

DA NU Nu este 

cazul 

DANU
 



                         

           

 

tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiecte de investiţii şi 

lucrări de intervenţii). 

Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra 

obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) B, 

documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI 

Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri 

pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, 

elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru 

investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de 

patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596‐VN/01.08.2007 

pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 

4300/VN/03.11.2005. 

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac 

numai pe baza și cu respectarea avizului emis de 

către Ministerul Culturii sau, după caz, de către 

serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile 

de restaurare a componentelor artistice 

(decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror 

avize sunt emise doar de Ministerul Culturii. 

Doc. 2  
Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii 
Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 
nr.50/1991, republicată cu modificările si, 
completările ulterioare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii. 

   DANU
 

Doc. 3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin 

domeniului public al comunei/comunelor, întocmit 

conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 

Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul 

Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). 

   DANU
 

Doc. 3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public obiectivele care fac 
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul 
public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau nu 
sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte 

   DANU
 



                         

           

 

Hotărârea/hotararile consiliului local privind 
aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la 
inventar în sensul includerii în domeniul public sau 
detalierii poziţiei globale existente sau clasificării, 
cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din 
Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a administraţiei publice 
locale, in privinta supunerii acesteia controlului de 
legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este 
suficientă prezentarea adresei de înaintare către 
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate). 
Sau 

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând 

domeniului public, altul decat cel administrat  de 

primarie (dacă este cazul) 

 

Doc. 3.4 Documente doveditoare de către 

ONG‐uri/Asezaminte unitati de cult/monahale 

privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, 

uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o 

perioadă de 10 ani, asupra bunurilor mobile la care 

se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 

 

   DANU
 

Doc. 5 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile 

Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării 

Generale în cazul ONG/ Asezaminte unitati de 

cult/monahale privind implementarea proiectului, 

cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul 

Local/ONG/ Asezaminte unitati de cult/monahale a 

următoarelor puncte (obligatorii): 

 necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul 
solicitantului pentru perioada de realizare a 
investiţiei, în 
cazul obţinerii finanţării; 

 angajamentul de a suporta cheltuielile de 
întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 
perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 

plăți; 

   DANU
 



                         

           

 

 caracteristici tehnice ale 
investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, 
volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului 
legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR 
în derularea proiectului. 

 

Doc. 6.1. Certificat de înregistrare fiscală 

 

   DANU
 

Doc. 6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 

irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau 

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului 

de cult /Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc),  

 

   DANU
 

Doc. 10. Raport asupra utilizării programelor de 

finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde obiective, tip de investiţie, lista 

cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii 

care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă 

începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de 

investiţii. 

 

   DANU
 

Doc. 11.  

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu 

condițiile de igiena şi sănatate publică  

sau 

11.2.Notificare că investiția nu face obiectul 

evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, 

dacă este cazul. 

 

   DANU
 

Doc. 12. Declarația pe propria răspundere din care 

să reiasă că după realizarea investiției din 

patrimoniul cultural de clasă (grupă) B, aceasta va fi 

înscrisă într‐o rețea de promovare turistică. 

 

   DANU
 



                         

           

 

Doc. 13. Avizul emis de către Ministerul Culturii 

sau, după caz, de către serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv 

Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora 

sunt  amplasate obiectivele, conform Legii nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul 

propus spre finanțare face parte din patrimoniul 

cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se 

poate interveni asupra lui (documentația este 

adecvată). 

   DANU
 

Doc. 14. Dovadă eliberată de Muzeul județean, 

prin care se certifică verificarea documentară și pe 

teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții 

antropice cu caracter arheologic în perimetrul 

aferent proiectului propus pentru finanțare 

nerambursabilă (OG nr. 43/2000 privind protecția 

atrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare). 

   DANU
 

Doc. 15. Extrasul din strategia GAL Valea Velj care 

confirmă dacă investiția este în corelare cu 

prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala a 

GAL și să se justifice din punct de vedere al scopului 

pentru care este propus proiectul. 

   DANU
 

Doc. 17. Copie document de identitate al 

reprezentantului legal al beneficiarului. 

   DANU
 

Alte documente (după caz): se vor specifica de 

solicitant 

   DANU
 

 
 Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     

 NECONFORMĂ 
 



                         

           

 

Observații: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Aprobat, 
Manager GAL Valea Velj ___________________  
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL Valea Velj 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL Valea VeljNume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 

Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 

Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura ________________________ 

Data_____/_____/___________     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

           

 

Partea II – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR OBLIGATORII - SERVICII 

Documente Existenta documentului, 

daca este semnat, daca 

are toate rubricile 

completate pt.CF,daca se 

respecta valabilitatea 

conform legislatiei in 

vigoare sau precizarilor 

din Ghid 

Concordanta 

copie/original 

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 în 

perioada de programare anterioară, pentru aceleași 

tipuri de servicii 

 

DA NU Nu este 

cazul 

DANU
 

Documente justificative pentru proiectele de 
servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării 
altor programe de finanțare nerambursabilă.  
 

   DANU
 

Documente care să ateste expertiza experților de a 

implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestare ca formator emise 

conform legislației naționale în vigoare etc.). 

 

   DANU
 

Documente constitutive/ Documente care să ateste 
forma de organizare* – în funcție de tipul 
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod 
Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*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. 

   DANU
 



                         

           

 

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor 
fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 
Finanțelor Publice. 

   DANU
 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative 

solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 

și/sau alte documente aprobate pentru 

soluționarea cererilor de restituire. 

 

   DANU
 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care 

această eșalonare a fost acordată. 

 

   DANU
 

Oferte conforme - documente obligatorii care 

trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 

prețurilor. 

 

   DANU
 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal.    DANU
 

Program de promovare (care include planul de 

informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate 

pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru 

proiectele care prevăd activități de informare și 

promovare a unor obiective turistice) 

 

   DANU
 

Alte documente (după caz): se vor specifica de 

solicitant 

   DANU
 

 
 Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     

 NECONFORMĂ 
 
Observații: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 



                         

           

 

Aprobat, 
Manager GAL Valea Velj ___________________  
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL Valea Velj 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL Valea VeljNume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 

Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 

Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura ________________________ 

Data_____/_____/___________                           
                       


