
FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII

MĂSURA M4/6B – CONSERVAREA SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

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:___________________________________
Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________________

I. Verificarea Cererii de finanţare

1. Solicitantul a mai depus un proiect în aceeași sesiune și/sau in sesiuni diferite în cadrul aceleași
măsuri.
DA NU
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?
DA NU - deoarece solicitantul a mai depus un proiect in aceasi sesiune de finantare,
sau in sesiuni diferite in cadrul aceleasi masuri, care inca nu este finalizat.

2. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe
site-ul GALPM a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se
pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi
finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?
DA NU NU ESTE CAZUL

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?
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 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/investitie, 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 NU ESTE CAZUL

13. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria
răspundere a solicitantului ?
DA NU

14. Solicitantul a datat și semnat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?
DA NU

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



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
completaţi de către solicitant?

DA NU DA cu diferențe

Tipul de beneficiar promotor al proiectului ONG
GAL
Sector public
IMM
Alții







Indicatori de monitorizare Domeniul de
intervenție principal

Domeniul/i de
intervenție secundar/e

Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru
toate proiectele) – 1A

 ……………..  ……………..

Numărul de locuri de muncă create
(obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A

bărbați  ……………..  ……………..
femei  ……………..  ……………..

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în
cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013) - 1B

 ……………..  ……………..

Numărul total al participanților instruiți - 1C  ……………..  ……………..
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
2A
2B
2C





……………..
……………..
……………..





……………..
……………..
……………..

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin
pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele
locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători
3A
3B




……………..
……………..




……………..
……………..

Suprafață totală agricolă (ha)
4A
4B
4C





……………..
……………..
……………..





……………..
……………..
……………..

Suprafață totală forestieră (ha)
4A
4B
4C





……………..
……………..
……………..





……………..
……………..
……………..

Suprafață totală (ha) - 5A  ……………..  ……………..
Investiții Totale (publice+private)
5B
5C




……………..
……………..




……………..
……………..



Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D  ……………..  ……………..
Suprafață totală – 5E  ……………..  ……………..
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri
îmbunătățite – 6B

 ……………..  ……………..

Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C  ……………..  ……………..
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu
obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL
…………………………
…………………………




……………..
……………..




……………..
……………..

II. Verificarea documentelor anexate – proiecte investitii

Documente

Existenta documentului, daca
este emis pe numele

beneficiarului, daca este semnat
si stampilat, daca are toate

rubricile completate pt.CF,daca
sunt valabile conform legislatiei

in vigoare sau precizarilor din
Ghid

Concordan
ţă copie cu
originalul

DA NU Nu este
cazul

1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și
verificate în condițiile legii și însoțite de toate
studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice
fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor
legale în vigoare.

1.2 Memoriu justificativ, pentru proiectele care nu
prevad constructii/montaj

   

2. Certificat de urbanism eliberat în condiţiile Legii
nr. 50/1991, modificată, completată şi republicată,
privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii.

   



3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului
public al primăriei / primăriilor, 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)
Şi

În situaţia în care în Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public investițiile care fac
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul
public sau sunt incluse într‐o poziţie globală ,
solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/Hotărârile
consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau
completărilor la inventar în sensul includerii în
domeniul public sau detalierii poziţiei globale
existente, cu respectarea prevederilor art. 115 alin.
(7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, , în sensul supunerii acesteia controlului
de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este
suficientă prezentarea adresei de înaintare către
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate)

   

3.2 Documente doveditoare ale dreptului de
proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute / administrare al ONG-urilor, Unităților de
cult, Persoanelor fizice autorizate/Societăților
comerciale pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor
imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii
de finanţare.

   

5.1 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local cu referire
la următoarele 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
mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum
5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor

   



propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal
al comunei pentru relaţia cu GALPM/AFIR în
derularea proiectului.

detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate
în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii
de finanţare.
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru
implementarea proiectului specific fiecărei categorii
de solicitanți ( ONG, Unitate de cult, Persoană fizică
autorizată/Societate Comercială) cu referire la
următoarele puncte (obligatorii):
 necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

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

   

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală    

6.2 Încheiere privind înscrierea în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/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
Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc)
sau
6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a
firmei, Hotărârea tribunalului de pe lâgă ONRC,
Certificat constatator eliberat de ONRC.

   

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare
nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde



amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție,
lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul
proiectului, perioada derulării contractului), pentru
solicitanții care au mai beneficiat de finanțare
nerambursabilă
începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de
investiții.

   

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu
condiţiile de igienă şi sănătate publică
sau,
11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării
condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este
cazul.

   

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.

   

13. Certificat emis de către Institutul Național al
Patrimoniului (INP) sau de către Primării (pentru
obiectivele de patrimoniu neclasificate) 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 și că se poate interveni
asupra lui (documentația este adecvată)

   

14. Dovada eliberată de Muzeul județean prin care
se certifică verificarea documentară și pe teren (OG
nr. 43/2000 republicată, cu modificările și
completările ulterioare).

   

15. Extrasul din strategie din care rezultă ca
investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare națională/regională/județeană/locală
aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si

   



copia hotărârii de aprobare a Strategiei.

15.1 Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele
Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru
Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare
Intercomunitară Delta Dunării

   

16. Document eliberat de Primărie/Centru eparhial
(în cazul unităților de cult)/Comitet director al
ONG/Societate comercială din care să rezulte
activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare
datei depunerii Cererii de Finanţare

   

18.Copia Documentului de identitate al
reprezentantului legal al beneficiarului.

   

20. Alte documente justificative (depuse de către
solicitant, după caz).
20.1. Document scris eliberat de către arhitectul
angajat al GAL care să ateste că acesta a fost
consultat de către solicitant încă de la inițierea
proiectului privind măsurile de care trebuie să țină
cont pentru respectarea specificului arhitectural local

20.2. Declarația prin care beneficiarul se angajează să
raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului
selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar,
în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării
plății. Modelul Declarației este disponibil pe
www.galpm.ro
20.3. Declarație angajament privind posibilitatea ca
investiția să fie vizitată la finalul implementării
proiectului. (după caz)

   

II. Verificarea documentelor anexate -proiecte servicii

Lista documentelor DA NU
NU ESTE
CAZUL

Concordanţă
copie cu
originalul

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.
Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate
incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare
nerambursabilă1

   

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.)    

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.

   

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și
sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art.
112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, de către:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale
ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de
plată către bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au
sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de
plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este
proprietar asupra imobilelor).
Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor
(prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau
bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate
la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente
aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această
eșalonare a fost acordată.

   

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în
vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să

1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte
de activitate etc.).



aibă cel puțin următoarele caracteristici:
- Să fie datate, personalizate și semnate;
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice
minimale;
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de
bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund
cerințelor din punct de vedere al performanțelor și
parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din
punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori
economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare,
verificabile de către experții evaluatori.

   

Certificat constatator emis conform legislației naționale în
vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în
proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

   

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor
Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.

   

Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural,
muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea
moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru
proiectele prin care se finanțează studii/ monografii).    

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 produse care fac obiectul unei
scheme de caliate)

   

Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul
de fermieri care în anul anterior de plată a/ au beneficiat de
plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) este
înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă
cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) sau Actul
normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să
reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele
realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013)

   

Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință
(contract de concesionare/ comodat/ închiriere/ administrație)
pentru exploatația agricolă*
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului    



agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei
înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de
primărie privind situaţia curentă.
(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din
Reg. 1305/2013)
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 produse care fac obiectul unei
scheme de caliate)

   

Alte documente justificative, după caz

   

CONCLUZIE :

Cererea de finanţare şi documentele anexate acesteia depuse de beneficiar pe suport de hârtie sunt

conforme
neconforme


