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FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 

 

Măsura 6 / 6B 
„Investiții în infrastructura socială” 

 
Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant  

(verificare realizată de către expertii GAL Țara Beiușului) 
 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 
Data, ora și minutul 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 6/6B, de pe site-ul GAL Țara Beiușului, 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 
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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 
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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  

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/Memoriu 
justificativ întocmite conform legislaţiei în vigoare 
privind conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiecte de investiţii şi 

DA NU Nu este 
cazul 

DANU
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lucrări de intervenţii). 

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 
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) 
 

   DANU
 

Doc. 3.4 Documente doveditoare de către ONG‐uri 
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. 
Pentru proiectele care prevăd doar dotări, se vor 
prezenta documente doveditoare ale dreptului de 
proprietate/administrare pentru o perioadă minimă 

   DANU
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ce cuprinde perioada de implementare și 
monitorizare a proiectului (daca este cazul). 

Doc. 4 Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile 
Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării 
Generale în cazul ONG pentru implementarea 
proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de 
către Consiliul Local/ONG/ Asociații și fundații a 
următoarelor puncte (obligatorii): 

 Necesitatea, oportunitatea și potenţialul 
economic al investiţiei; 

 Caracteristici tehnice ( lungimi, arii, volume, 
capacități, etc) 

 Lucrările vor fi prevăzute în 
bugetul/bugetele local/e 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 
plăţi; 

 Numărul de locuitori deserviţi de proiect; 

 Nominalizarea reprezentantului legal al 
comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu GAL si 
AFIR în derularea proiectului; 

 angajamentul de asigurare a cofinantarii, 
daca este cazul. 

 Angajamentul că va  asigura funcționarea 
prin operaționalizarea infrastructurii de 
către o entitate acreditată  ca furnizor de 
servicii sociale. 

 Angajamentul că proiectul nu va fi generator 
de venit in cazul proiectelor care vizează 
infrastructura educațională 
(gradinițe)/socială 

   DANU
 

Doc. 5.1. Certificat de înregistrare fiscală 
 

   DANU
 

Doc. 5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 
irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor 
şi 

   DANU
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5.3. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG 
 

Doc. 6. Certificate care să ateste lipsa datoriilor 
fiscale restante și graficul de reeșalonare a 
datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul). 

   DANU
 

Doc. 7. Certificatul de cazier judiciar.    DANU
 

Doc. 8. Document emis de bancă/trezorerie care să 
conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei 
și ale contului aferent proiectului pentru care se 
solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa 
băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se 
derulează operațiunile cu AFIR). 
 

   DANU
 

Doc. 9.1 Notificare privind conformitatea 
proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate 
publică  
sau 
9.2.Notificare că investiția nu face obiectul 
evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, 
dacă este cazul. 
 

   DANU
 

Doc. 10 Raport asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde amplasamentul investiţiei, 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  Notificare, care să certifice conformitatea 
proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în 
conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
județeană, construcția va fi în concordanță cu 
legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este 
cazul. 
 

   DANU
 

Doc. 12. Extrasul din strategie (copie), care 
confirmă dacă investiția este în corelare cu orice 
strategie de dezvoltare locală aprobată, 

   DANU
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corespunzătoare domeniului de investiții precum și 
Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a strategiei 
(copie). 

Doc.13. Copie document de identitate al 
reprezentantului legal al beneficiarului. 

   DANU
 

Doc.14.Declaratie pe proprie răspundere a 
reprezentantului legal al solicitantului de 
raportare catre GAL 

   DANU
 

Doc.15. Declarația privind înregistrarea proiectului 
în cadrul altei măsuri din PNDR 

   DANU
 

Doc.16. Declarația pe propria răspundere de 
încadrare în H.G 226/ 2015 

   DANU
 

Doc. 17. Declarația pe propria răspundere privind 
cofinanțarea proiectului (dacă este cazul) 

   DANU
 

Doc. 18. Extrasul din strategia GAL Țara Beiușului    DANU
 

Alte documente (după caz): se vor specifica de 
solicitant 

   DANU
 

 
 Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     

 NECONFORMĂ 
 
Observații: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Aprobat, 
Manager GAL Țara Beiușului___________________  
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL Țara Beiușului 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL Țara BeiușuluiNume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
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Am luat la cunoştinţă, 

Reprezentant legal al solicitantului: 
Nume/Prenume ________________________ 

Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      A. Metodologia de verificare a conformității 

 

Expertul GAL efectuează verificarea documentației originale și a copiilor, depuse pe suport 

de hârtie, cât și corespondența cu cele pe pe CD, depuse în forma solicitată prin Ghid. 

Se verifica de asemenea daca documentatia a fost depusa in termenul precizat în Apelul de 

proiecte, cât și alte aspecte procedurale, pe care le consemnează (bifează) în Partea I. 

Se verifică existenta documentului, daca este semnat, daca are toate rubricile completate 

pentru Cerera de Finantare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de 

specificul fiecărui proiect pe care le consemnează (bifează) în Partea a II-a .   

 La rubrica „Observatii” se pot consemna și alte aspecte identificate în urma verificării 

documentelor.  
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Dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din punct de 

vedere al respectării criteriilor de eligibilitate a documentelor solicitate conform 

prevederilor din Ghid. 

 
Verificarea cererilor de finanţare neconforme: 

o Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori 
pentru aceeaşi sesiune de proiecte.  

o Expertul va verifica dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de 
două ori în perioada sesiunii de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare 
dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceasta 
nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia 
prezentată mai sus, expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea 
de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de 
conformitate. După aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale specifice 
pentru cererile de finanţare neconforme.  
 

Verificarea cererilor de finanţare conforme: 
o Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere.  
o Expertul verifică în Registrul intrari-iesiri dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi 

cerere de finanţare în perioada sesiunii de cerere de proiecte şi a fost declarată 
conformă.  Verifică dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a cererii de 
finanţare. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul va 
opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată 
pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.  

 
 
1.1. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare  

o Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: dacă este corect 
completată, prezentată pe suport de hârtie şi în format electronic şi dacă anexele 
tehnice şi administrative cerute în partea E și cele proprii GAL Țara Beiușului, precum 
și a   formularului Cerere de finanţare sunt prezentate în forma solicitata.  

o Expertul GAL care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al 
documentelor ataşate: Cererea de finanţare, inclusiv documentaţia ataşată acesteia 
(partea economică a planului de afaceri/ studiului de fezabilitate/DALI/memoriului 
justificativ) şi copia electronică a dosarului cererii de finanţare.  

o Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi 
opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă 
sus a fiecărei pagini, unde n reprezintă numărul total al paginilor din dosarul 
complet, inclusiv din documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea 
şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul se numerotează cu 0. Dacă cererea de 
finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va 
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adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi barate 
cu o linie orizontală), opisul va fi refăcut, iar dosarul se va lega din nou.  

o Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea dreaptă – sus, menţiunea 
„ORIGINAL”. Fiecare pagină va purta ştampila și semnătura solicitantului. Copiile 
documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex. act de proprietate, 
bilanţ contabil vizat de administraţia financiară) trebuie să conţină menţiunea 
„conform cu originalul” făcută de către angajatul/expertul care a verificat 
concordanţa copiei cu originalul, a semnat şi a datat ultima pagină a documentului 
COPIE. Exemplarul-copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, 
menţiunea „COPIE” .  

o Verificarea cererii de finanţare se face conform metodologiei de aplicat pentru 
verificarea conformităţii, specifice fiecărei măsuri (descrisa in Manualul de procedura 
aferent fiecarei masuri), completându-se Fişa de verificare a conformităţii.  

o GAL Țara Beiușului îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului documente sau 
informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de experti că este 
necesar.  
 

Verificarea codului unic de înregistrare : 
o Toţi solicitanţii care depun proiecte în cadrul PNDR Axa IV LEADER, proiecte care se 

încadrează în obiectivele uneia dintre măsurile Axei I din PNDR, trebuie să fie 
înregistraţi în Registrul unic de identitate (RUI) gestionat de APIA; 

o Expertul GAL verifică în Cererea de finanţare dacă solicitantul a completat câmpul 
aferent Codului unic de identificare; 

o În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este înscris în RUI) 
expertul verifică completarea formularului de înscriere în RUI, formular ce trebuie 
semnat de solicitant. 

 
Lipsa unor documente  

o În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de 
expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității va fi de maxim 
5 zile lucrătoare. Experții GAL pot solicita documente și informații suplimentare în 
etapa de verificare a conformității proiectului. Informațiile suplimentare trebuie să 
fie prezentate în maxim 2 zile lucrătoare. Dacă în urma solicitării informațiilor 
suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, 
aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de 
finanțare la GAL. 

 
Erori de formă:  

o Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de 
finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori dar care, cu ocazia verificării 
conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor 
dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare.  

o În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, va solicita 
informatii suplimentare in care se solicita corectarea datelor.  
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o Necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare nu este considerată eroare de 
formă.  

o Expertul verificator va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) şi 
pe CD urmând ca CD-ul să fie retransmis până la începerea verificării eligibilităţii.  

 
Verificarea “4 ochi”: 

o Expertii GAL Țara Beiușului vor completa “Fişa de verificare a conformităţii” – şi 

“Fişa de verificare a eligibilităţii” – aferente măsurii în care se încadrează scopul 

proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a 

acestora utilizând manualele de procedură publicate pe site-ul 

www.galtarabeiusului.ro.  

o Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare se completează doar la nivelul 

structurilor AFIR. 

o Toate verificările efectuate de către expertii  GAL Țara Beiușului vor respecta 

principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către minimum 2 

angajaţi cu atribuții în acest sens stabilite prin Fișa Postului – un angajat care 

completează şi un angajat care verifică.  

o În urma verificării, angajatul care verifică contrabifează Fişa de verificare a 

conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, respectând astfel principiul „4 

ochi”.  

o Toate fişele de verificare vor fi semnate de către expertii GAL și/sau voluntari (în 

situația în care Ghidul de implementare al Sub- măsurii 19.2 în vigoare la data 

publicării apelului de selecție prevede posibilitatea ca fișele de verificare să fie 

semnate și de către voluntari, dacă este cazul), respectându-se principiul „4 

ochi”.  

 
Finalizarea conformităţii  

o După finalizarea verificării conformităţii documentelor, expertul care a verificat 

cererea de finanţare înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este 

conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. Solicitantului i se înmânează 

documentele originale prezentate si verificate in prezenta sa şi va bifa în căsuţele 

corespunzătoare din Fişa de verificare a conformităţii, dupa care se semnează Fişa de 

verificare a conformităţii.  

o GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de 

conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare 

clarificările de natură să completeze/modifice datele iniţiale ale proiectului depus.  

 
Atentie! Dacă se constată necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare proiectul va 
fi declarat neconform. 

http://www.galcodrumoma.ro/
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După verificare, pot exista două variante:  
 
a) Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente (care nu 
a fost prezentat în urma solicitării de informații suplimentare) sau cererea a fost depusă de 
două ori în cadrul aceleeaşi sesiuni şi prin urmare va fi declarată neconformă. Solicitatul 
semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică în 2 exemplare: unul va fi 
înmânat solicitantului, cealaltă copie rămâne la GAL Țara Beiușului, iar originalul se va 
înainta către structurile AFIR. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare 
a conformităţii, expertul completează în dreptul reprezentantului legal "refuză să semneze”, 
semnează şi înscrie data respectivă.  
Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă: original  si 1 exemplar CD aferent 
şi cu o copie după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentaţiei.  
Copia dosarului cererii de finantare, va rămâne la GAL Țara Beiușului, impreuna cu un 
exemplar CD.  
b) Cererea de finanţare este declarată conformă. Fişa de verificare a conformităţii împreună 
cu cele două exemplare ale cererii de finanţare se înregistrează de către expertul care a 
efectuat verificarea, conform procedurii interne de înregistrare a documentelor în cadrul 
GAL Țara Beiușului. Documentele originale, pentru care a atasat copii si au fost prezentate la 
semnarea conformitatii, se vor inapoia solicitantului. 
Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii, care se multiplică în două 
exemplare, din care unul va fi înmânat solicitantului, a doua copie se păstrează la GAL Țara 
Beiușului, iar originalul împreună cu Cererea de finanţare se va depune la structurile AFIR.  
 
Termenul de verificare a conformităţii cererii de finanţare este de maximum 3 zile 
lucrătoare pentru fiecare cerere de finanţare. Dacă se solicită informații suplimentare 
termenul de verificare a conformității este de maxim 5 zile lucrătoare. 
 
 
1.2.  Înregistrarea cererilor de finanţare  

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul structurilor 

AFIR. 

     


