
ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI” 
Nr. ........ din .............................. 
 

 
GE1.2.1L  FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII (conformității) PROIECTULUI 

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

MĂSURA din SDL: 
 

M3/3A SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN TERITORIUL 
”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

 
în cadrul Sub-măsurii 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)  
 
I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI  
 
 
1. Proiectul este depus în 2 exemplare, cu fiecare pagină semnată, numerotată, cusut și 

sigilat, însoțit de 2 CD-uri conținând scanarea proiectului? 
 

DA  NU  
  

Se verifică dacă proiectul depus de solicitant are fiecare pagină semnată, numerotată, dacă 
proiectul este cusut și sigilat și dacă este însoțit de 2 CD-uri ce cuprind scanare proiectului.  
Dacă solicitantul a respectat toate aceste cerințe, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA.  
Dacă solicitantul nu a respectat unul sau mai multe din aceste cerințe, atunci evaluatorul GAL va 
bifa căsuța NU. 



 
  

2. Proiectul conține pagina de Opis, numerotată cu 0? 
                 
             DA  NU  
 
Se verifică dacă proiectul depus de solicitant are pagina de opis numerotată cu O (zero).  
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. 
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. 
 
2. Numerotarea paginilor corespunde cu paginația din opisul proiectului? 
 

DA  NU  
 
Se verifică dacă solicitantul a numerotat corect dosarul și dacă paginația proiectului corespunde 
opisului.  
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. 
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. 
 
3. Solicitantul a prezentat exemplarul original al proiectului, care rămâne în proprietatea 

sa, după verificarea conformității documentelor? 
              
               DA    NU  
 
Se verifică dacă solicitantul a prezentat exemplarul original al proiectului (exemplarul 3).  
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA.  
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. 
 
4. Pe copiile documentelor incluse în dosarele depuse a fost aplicată ștampila „Conform cu 

originalul”? 
            
              DA  NU  
 
Se verifică dacă solicitantul aaplicat ștampila de CONFORM CU ORIGINALUL . Dacă 
solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA. Dacă 
solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. 
 
5. Documentele emise de alte autorități, anexe la proiect, sunt în termen de valabilitate? 
            
             DA  NU  
 
Se verifică dacă solicitantul a anexat la proiect documente emise de alte autorități care sunt în 
termen de valabilitate. 
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA.  
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. 
 
6. Solicitantul a utilizat varianta de Cerere de Finanțare în vigoare, preluată de pe site-ul 

GAL ? 

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/


              DA  NU  
 
Se verifică dacă solicitantul a utilizat ultima varinata disponibilă a cererii de finanțare de pe site-
ul GAL Cetatea Bucovinei.  
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA.  
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.  
 

7. Solicitantul a completat coloanele din Fundamentarea bugetară? 
 
DA  NU  
 

Se verifică dacă solicitantul a completat coloanele din fundamentarea bugetară (Anexa 1).  
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA.  
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. 
 
8. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie 

răspundere, anexă la Cererea de finanțare? 
  
DA  NU  

 
Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare și semnat Declarația din cadrul 
Cererii de finanțare.  
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA.  
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU.  
Dacă evaluatorul constată bifarea eronată a unor puncte, poate solicita modificarea acestora. 
 
9. Solicitantul a prezentat toate documentele necesare proiectului evidențiate în anexa E - 

Lista documentelor anexate proiectelor de servicii? 
  

DA  NU   
 
Se verifică dacă solicitantul a prezentat toate documentele necesare din Cererea de finanțare – 
punctul E - Lista documentelor anexate proiectelor de servicii .  
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA.  
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. 
 
10. Cererea de finanțare și declarațiile incluse în proiect sunt semnate de solicitant? 

 
            DA  NU  
 
Se verifică dacă solicitantul a semnat cererea de finanțare si declarațiile.  
Dacă solicitantul a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța DA.  
Dacă solicitantul nu a respectat această cerință, atunci evaluatorul GAL va bifa căsuța NU. 
 
Concluzia verificării: 
  
Cererea de finanţare este : 

 
 CONFORMĂ 

 
 NECONFORMĂ 
 



 
Observații:  
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
Aprobat, 
Manager proiect GAL/Președinte GAL  
Nume/Prenume _______________________   
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 

Ştampila 


	ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI”
	Nr. ........ din ..............................
	GE1.2.1L  FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII (conformității) PROIECTULUI

