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E1.2.1L  FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI 

 

Submăsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
 
Denumire solicitant: COMUNA ROCIU 
Statutul juridic: COMUNA 
 
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului 
Nume: STAN 
Prenume: ION CLAUDIU 
Funcţie: VICEPRIMAR 
 
Titlul proiectului:   CENTRU DE ZI IN COMUNA ROCIU 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: 18.08.2020 
Data înregistrării proiectului la GAL: 19.10.2020 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: 22.12.2020 
Structura responsabilă de verificarea proiectului: SIBA – CRFIR 3 TARGOVISTE 
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă: 22.12.2020 
 
Obiectivul și tipul proiectului: CENTRU DE ZI IN COMUNA ROCIU - INVESTITII IN CREAREA, 
IMBUNATATIREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII LA SCARA MICA DE TIP SOCIAL IN VEDEREA 
INTEGRARII GRUPURILOR SOCIALE DEFAVORIZATE (INCLUSIV MINORITATI LOCALE, IN SPECIAL 
MINORITATE ROMA)  
Amplasarea proiectului*: SAT GLIGANU DE SUS, COMUNA ROCIU, JUDEȚ ARGES 
 
*se va specifica inclusiv dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției 
Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării)  
 
Numărul de înregistrare a cererii de finanţare** : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F 19 20 072S 2 145 3 03 08152 

Tip 
cerere 
de 
finanțare 

 

Codificarea 
măsurii   

 

Codificarea 
sub-
măsurii  

 

Codificarea 
în funcție 
de articolul 
din Reg. 
1305/2013 

Tip 
beneficiar  

 

Cod 
Decizie 

Autorizare 
GAL 

Codul 
Regiunii 

 

Codul 
Judeţului 

 

Numărul 
de ordine 

de 
înregistrare 
în registru 
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Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

1. Solicitantul a mai depus/transmis pentru verificare această cerere de finanţare în baza 
aceluiași Raport de Selecție nr. 331/ 10.12.2020  al ASOCIATIA  MICROREGIUNEA LUNCA 
ARGESULUI MOZACENI  (se va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de 
Selecție care însoțește Cererea de finanțare și denumirea GAL)? 
DA      NU\ 
 
Dacă DA, de câte ori ? 
O dată      De două ori     Nu este cazul  \      

 
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
DA\     NU   

deoarece aceasta a mai fost depusă/transmisă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție/ 
concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – 
Partea a II-a/ cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către 
solicitant de două ori, conform fişelor de verificare, respectiv cererilor de retragere: 
Nr...... din data ....     / ....    /....            
Nr......       din data ...     / ...    /......   
 ...............................     

2. Dosarul Cererii de finanţare conține opis, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 
de către solicitant? 
DA\     NU 

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

din Dosarul Cererii de finanțare? 
DA\     NU 

 
4. Cererea de finanţare este completată și semnată1 de solicitant?  

DA\     NU 
 
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

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

DA     NU\ 
 
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 

DA\     NU          NU ESTE CAZUL 
 
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a Cererii de finanţare? 
DA\     NU              NU ESTE CAZUL 

                                                           
1 Se poate aplica și semnătura electronică, în conformitate cu legislația în vigoare. 
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9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA\       NU         NU ESTE CAZUL 
    

10. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată 
de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de CDRJ și de AFIR central (doar în cazul măsurilor 
din SDL care nu sunt similare unor măsuri din PNDR 2014-2020)?2 
DA\     NU 

 
11. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este 

semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de CDRJ?3 
 DA\     NU 
 

12. Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată de 
cel puțin doi experți evaluatori și avizată de CDRJ?4 
DA     NU           NU ESTE CAZUL\ 

 
13. Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare 

(după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL, este atașat 
la Cererea de finanțare și este semnat/aprobat de toți membrii Comitetului de Selecție prezenți 
și de către Președintele/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului 
Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ 
care a supervizat procesul de selecție? 

DA\     NU         NU ESTE CAZUL 

    
14. Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare 

(după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL, este însoțit 
de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate la 
nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor care conțin informațiile minime necesare? 

DA\     NU           NU ESTE CAZUL 
 
 

15. Raportul suplimentar emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este semnat/aprobat 
de toți membrii Comitetului de Selecție prezenți și de către Președintele/ Reprezentantul legal 
al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă 
numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție; este însoțit 
de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate la 
nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor eligibile fără finanțare (în așteptare), finanțate 

                                                           
2 Viza CDRJ, respectiv AFIR central (doar în cazul măsurilor din SDL care nu sunt similare unor măsuri din PNDR 2014-
2020) nu se face pe documentele efective, ci în baza Formularelor specifice ale CDRJ, respectiv Fișei de avizare a 
documentației de accesare elaborată de GAL emisă de AFIR. 
3 Viza CDRJ nu se face pe documentele efective, ci în baza Formularelor specifice ale CDRJ. 
4 Viza CDRJ nu se face pe documentele efective, ci în baza Formularelor specifice ale CDRJ. 
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prin constituirea unor sume disponibile în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de 
Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală, elaborat de către DGDR 
– AM PNDR)? 

DA     NU         NU ESTE CAZUL\ 
 

16. Raportul de selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare 
(după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ Raportul suplimentar/ 
Nota prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de selecție, emis(ă) de GAL 
este datat(ă) cu cel mult 15 zile lucrătoare înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR? 

DA\     NU          
 

17. Formularul 2/2.1 – Formularul de verificare a apelului de selecție este atașat la Cererea de 
finanțare și este semnat de CDRJ? 

DA\     NU          
 
18. Formularul 3 – Formularul de verificare a procesului de selecție este atașat la Cererea de 

finanțare și este semnat de CDRJ/ SLIN DGDR – AM PNDR (în cazul verificării pe eșantion)? 
DA\     NU          

 
 
 

 Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 
   CONFORMĂ                                     
\ NECONFORMĂ 
 
 
Observații:  
 
S-a bifat cu NU la pct. 6 Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă 
obligatorii din listă? întrucât solicitantul nu a atașat la cererea de finanțare, respectiv în răspunsul 
la Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare, următoarele documente obligatorii valabile la data 
depunerii cererii de finantare, respectiv la data de 19.10.2020, conform punctului 1 din Anexa E. 
LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII M6/6B – “Studiu de 
Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu justificativ, 
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” din 
cererea de finanțare aferentă Măsurii M6/6B Investiții in infrastructura sociala: 
- Studiul topografic – studiul topografic atașat de către solicitant în răspunsul la Solicitarea de 
informații suplimentare nr. 1.632/08.03.2021 este întocmit ulterior studiului de fezabilitate nr. 
314/20ROC (în cadrul studiului de fezabilitate fiind menționat că acesta a fost întocmit în baza 
ridicării topografice efectuate de către SC GEO FOREST CAD SRL) și nu prezintă viza OCPI conform 
prevederilor legale în vigoare. Totodată terenul care face obiectul studiului topografic atașat  are o 
suprafață studiată mai mică (550 mp) față de cea menționată în Studiul de fezabilitate, Certificatul 
de urbanism nr. 26/17.09.2020 și Inventarul domeniu public al comunei Rociu (829 mp). 
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- Extrasul de carte funciară nr. 80024 atașat nu face obiectul amplasamentului pe care se propune 
investiția. 
 

 
 
Aprobat, 
Director CRFIR 3 Sud Muntenia 
Georgiana PUPEZESCU 
Semnătura __________ 
 
Avizat: Şef SIBA - CRFIR 
Alina Crintea 
Semnătura __________ 
 
Verificat: Expert 2  CE SIBA - CRIFR 
Ionut IONESCU 
Semnătura __________ 
                                  
Întocmit: Expert 1 CE SIBA - CRIFR  
Adrian CALIN 
Semnătura __________ 
 
Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 
STAN ION CLAUDIU 
Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________ 
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