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Anexa 2 – Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității
A.Categoriile 1-3 de solicitanți

Grila de verificare
Expert 1

Cerinţa/ Criteriul
I.
1.
2.
3.
4.

Completarea Fișei de proiect:
Fisa de proiect (FP) este depusă în termenul specificat în ghidul specific.
Toate rubricile din FP
FP a fost transmisă însoțită de toate anexele solicitate prin ghidul specific?
Documentele anexate la FP sunt semnate?

DA

NU

Nu se
aplică

Expert 2
COMENTARII

DA

NU

Nu se
aplică

COMENTARII
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II.

Forma de constituire a solicitantului
Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una din formele
de constituire prevăzute în ghidul specific, Sectiunea 4?
2. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, membrii individuali ai parteneriatului
respectă forma de constituire prevăzută în cadrul Ghidului specific apelului de
proiecte?
3. Este atașat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului,
și, dacă este cazul, privind identificarea reprezentanților legali ai partenerilor?
1.
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III Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului,
inclusiv a partenerilor in proiect
1. Declaraţia de angajament este ataşată, semnată, de către reprezentantul legal al
solicitantului/ membrilor parteneriatului, respectă Modelul C
2. Declarația de angajament din cadrul Anexei, aferentă Ghidului Specific și cuprinde
toate datele corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul?
Contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament se încadrează în
sumele din hotărârea de aprobare a proiectului?
IV. Declarația de eligibilitate
1. Declarația de eligibilitate – modelul aplicabil la depunerea cererii de finanțare - este
ataşată, și semnată de către reprezentantul legal și respectă Modelul B – Declarația de
eligibilitate din cadrul Anexei 9 a Ghidului Specific și conține datele corecte privind
solicitantul de finanțare și proiectul?
2. În cazul parteneriatelor, a fost depusă câte o declarație de eligibilitate pentru liderul
de parteneriat și pentru fiecare dintre parteneri, semnate digital de către
reprezentantul legal al liderului de parteneriat, conforme cu modelul B din cadrul
Ghidul specific?
V. Declarația privind eligibilitatea TVA, dacă e cazul
1. Declarația respectă Model G - Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din
instrumente structurale (din cadrul Anexei la Ghidul specific) si cuprinde datele
corecte ale solicitantului și parteneriatului?
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VI. Acordul de parteneriat, dacă este cazul
1. Acordul de parteneriat îndeplinește cerințele minime de conținut prevăzute de
legislația în vigoare aplicabilă? (OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cap.VIII: Proiecte
implementate în parteneriat și Normele metodologice la OUG nr. 40/2015, aprobate
prin HG nr.93/2016, cap.VI: Prevederi specifice proiectelor implementate în
parteneriat)
2.
Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în
Formularul fișei de proiect, iar obligaţiile liderului de parteneriat și ale partenerilor
sunt clar stipulate în acord?
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VII. Documentele care atestă proprietatea/administrarea/concesiunea
1. Sunt atașate documentele de proprietate relevante conform prevederilor capitolului 4
. COMPLETAREA fisei de proiect, secțiunii 4.3.1.
2. Documentele de proprietate conțin date corecte despre solicitant și imobilul- obiect al
proiectului.
3. Imobilul/imobilele care fac/face obiectul proiectului îndeplinește/îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific (a se vedea Declarația de
eligibilitate):
• Să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii
• Să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant
pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești
• Să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului
comun.
4. Este atașat Tabelul centralizator pentru obiective de investiţie
corecte despre solicitant și imobilul-obiect al proiectului.

și cuprinde date

IV.
Certificatul de urbanism (aferent obținerii autorizației de construire) și/sau,
dacă e cazul,
Autorizația de construire
1. Este anexat certificatul de urbanism și este în termenul de valabilitate, dacă este
cazul?
2. Pentru proiectele de investiții pentru care există contract de lucrări semnat este
atașată autorizația de construire?
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V. Documentația tehnico – economică
1.
Este anexată Documentaţia tehnico-economică pe categorii de investiții/obiecte de
investiții în conformitate cu prevederile ghidului specific?
2.
Documentația tehnico-economică anexată la cererea de finanțare nu a fost
elaborată/revizuită/reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de
finanțare?
Sau
Doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată după 1
ianuarie 2014, iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de
depunerea cererii de finanțare, s-au anexat următoarele:
• Proiectul tehnic
3. Documentația tehnico-economică îndeplinește criteriile din cadrul Anexelor 3a sau 3b,
după caz?
VI. Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a
documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici sau
Hotararea de aprobare a proiectului (pentru proiecte pentru care execuția de lucrări a
fost demarată)
1. Este atașată Hotărârea (sau hotărârile partenerilor, dacă este cazul) de aprobare a
documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici sau
Hotararea de aprobare a proiectului (pentru proiecte pentru care execuția de lucrări a
fost demarată) și conține datele corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul
depus?
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VII.Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe
secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile?
1. Este anexată, semnată de reprezentantul legal și respectă formatul standard (Modelul
E -Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe
secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul), din anexa la Ghidul
specific).
2. Este corelată cu bugetul proiectului?
VIII. Fundamentarea rezonabilităţii costurilor
1.Este atașată nota privind încadrarea în standardele de cost, completată şi semnată de
proiectant? (Model H orientativ – Notă privind încadrarea în standardele de cost in
conformitate cu Ordinul 6008/24.10.2018) sau dupa caz, documente justificative pentru
echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standarde de cost)?
IX. Încadrarea proiectului și a activităților în prevederile PI 9.1
1. Investiţia din cadrul proiectului se încadrează în una sau mai multe categorii de
investiții în cadrul PI 9.1, așa cum sunt descrise în secțiunea 4.2, din ghidul specific.
1. Proiectul contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor soft/hard la nivelul
Planului de acțiune al SDL, așa cum este descris în Matricea de corespondență privind
complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru
care se intenționează solicitarea finanțării din POCU 2014-2020 și din POR 2014-2020
(Anexa 20 a SDL aprobate).
2. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023.
X. Valoarea eligibila din cadrul cererii de finanţare se încadrează în limitele minime și
maxime ale unei cereri de finanţare așa cum este prevăzut in secțiunea 2.4 din ghidul
specific.
*Se folosește cursul inforeuro din luna lansării apelului de proiect octombrie 2019,
respectiv 1 EUR = 4,7515 RON .
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XI. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de
gen și nediscriminarea, prevăzute în legislația națională și comunitară şi principiul
non-segregării (verificarea asumării acestui aspect în Declarația de angajament/
Modelul C – din cadrul Ghidului Specific).
XII. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de
data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/
extindere/ modernizare/ reabilitare/dotare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/
aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din
alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.
(se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Anexei la ghidul specific Model
B - Declaraţia de eligibilitate)
XIII. Solicitantul dovedește capacitatea operațională a proiectului?
1. A se vedea secțiunile relevante din cadrul Formularului FP.
XIV. Bugetul proiectului
1. Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, resursele
alocate/estimate?
2. Cheltuielile salariale respecta plafoanele salariale pe management de proiect
conform prevederilor ghidului specific, sectiunea 4.3
XIV. Vizita la fața locului
Locația proiectului corespunde cu locația de la vizita la fața locului?

Concluzie: PROIECTUL este/nu este admis în etapa de evaluare tehnico-financiară.
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OBSERVAȚII
Se vor menționa solicitările de clarificări si răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și,
respectiv, răspunsurile au fost primite de către GAL
Se vor menționa problemele identificate si observațiile experților care au verificat proiectul.
Se vor justifica neîndeplinirea anumitor criterii, daca este cazul.
Se va menționa dacă fișa de proiectul a fost respinsă sau selectată de GAL în vederea obținerii finanțării POR.
Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia.

