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FIȘĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A 

ELIGIBILITĂȚII 

- PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) - 

- ASOCIAȚIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA - 

 

 

Intervenția ………………………. 

 

 
 
Apelul de selecție (număr, data, perioada): ……………………………………………… 

Denumirea solicitantului: ............................................................................................... 

Date ale reprezentantului legal al solicitantului: 

Nume:………………………………………………………………………………..…………… 

Prenume:……………...…………………………………………………………….…………… 

Funcţie:…………………………………………………………………………………................ 

Titlul proiectului:   

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
A. CRITERII DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE: 
  
1. Modelul de fișă de proiect utilizat de solicitant este cel publicat pe site GAL, 
https://www.galurbancorvinia.ro/ , în  vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către 
Asociația GAL Urban Corvinia Hunedoara? 
 

DA    NU 
 
2. Proiectul este legat și spiralat, în 2 exemplare și 2 CD-uri care conțin fișa de propunere de 
proiect, documente anexe, buget în excel, dosarul scanat conform OPIS, iar documentele pe 
care le conţine sunt numerotate de către solicitant? 

DA     NU 
 

 

https://www.galurbancorvinia.ro/prezentare-gal.html,în
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3. Referințele din OPIS corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul 
proiectului? 

DA     NU 
 
4. Fișa de propunere de proiect este completată și semnată de solicitant? 
 

DA     NU 
 
5. Solicitantul a atașat la fișa proiectului toate documentele anexă obligatorii din listă? 
 

DA     NU 
 
6. Copia electronică a fișei de proiect corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
 

DA     NU 
 
7. Valoarea finanțării nerambursabile/proiect se încadrează în suma maximă prevăzută în 
apelul de selecție, ghidul solicitantului?  

DA     NU 
 
8. Dosarul proiectului este semnat de către reprezentantul legal sau de împuternicitul 
acestuia? 

DA     NU 
  
 
 
B. CRITERII DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII: 
 
 
1. Tipul de fișă de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în intervențiile 

din cadrul SDL, pentru respectivul apel de proiecte. 

 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

2. Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect  

Proiectul se implementează în aria de acoperire a SDL și contribuie la atingerea 

obiectivelor SDL.  
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În situații excepționale, pentru proiectul POCU, anumite activități specifice se pot 

desfășura și în afara teritoriului acoperit de SDL, dar trebuie să existe o fundamentare 

adecvată în cadrul fișei de proiect pentru aceste situații posibile. (ex. activități de formare, 

ucenicie) cu condiția obligatorie ca grupul țintă pentru proiectul POCU să fie cel definit în 

cadrul prezentului document, în ghidul solicitantului și a fișelor de verificare întocmite de către 

GAL. 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

3. Durata de implementare a fișei de proiect  

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023. 

Perioada maximă de implementare a activităților proiectului va fi stabilită în cadul 

ghidului solicitantului, apelului de selecție. 

 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

4. Activități eligibile  

Activitățile menționate în fișa de proiect se încadrează în categoria activităților eligibile 

conform ghidului solicitantului. 

Activitățile de ocupare din cadrul proiectelor POCU vor fi sub incidenţa ajutorului de 

minimis. În acest sens, va fi aplicabilă schema de ajutor de minimis pentru Obiectivul Specific 

5.1. POCU ce va fi publicată de către AM POCU pe pagina de internet a MFE. 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  
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5. Grupul țintă 

    Persoanele vizate de activitățile proiectului fac parte din categoriile aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială și au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL. 

    În cadrul grupului țintă vizat prin proiectele POCU, persoanele care au 

domiciliul/locuiesc în ZUM trebuie să reprezinte un procent cel puțin egal cu ponderea 

locuitorilor din ZUM în totalul populației din teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională). 

Numărul persoanelor care reprezintă grupul țintă trebuie să atingă cel puțin nivelul numeric 

minim menționat în cadrul apelului de selecție/ghidului solicitantului.  

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

6. Indicatori 

Indicatorii aferenți fișei de proiect contribuie la atingerea țintelor indicatorilor 

relevanți aferenți POCU din cadrul SDL aprobată. Fișa de proiect urmăreşte îndeplinirea 

indicatorilor relevanți din cadrul POCU. Totalul indicatorilor din cadrul fișelor de proiecte 

POCU trebuie să prevadă atingerea țintelor pentru indicatorii de realizare şi rezultat 

POCU din SDL. 

Fiecare solicitant de finanțare are obligația de a prevedea în cadrul proiectului cel 

puțin nivelul minim al indicatorilor specificați de GAL în apelul de selecție/ghidul 

solicitantului.  

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

7. Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili  

      Pentru proiectele POCU, solicitanții pot fi entități relevante pentru implementarea 

proiectelor aferente SDL selectate. 
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      Prin entități relevante se înțeleg acei actori care vor fi implicați în derularea 

uneia/unora dintre activitățile principale ale fișei de proiect contribuind în mod direct la 

atingerea indicatorilor de realizare/rezultat asumat prin intervențiile POCU din SDL și 

anume: 

 Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau 

subordonate acestora; 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;  

 Asociații și fundații - persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței 

Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Angajatori-persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 

privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru fișele de proiect POCU, toate categoriile de entități eligibile menționate pot 

participa în cadrul fișei de proiect atât ca beneficiar unic, cât si în parteneriat cu oricare 

dintre categoriile de entități eligibile în funcție de specificul intervenției/intervențiilor. 

Pentru interventiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități 

școlare/Inspectoratul Școlar Județean din judetul SDL.  

Solicitanții fișei de proiect POCU trebuie să dețină sediu social/punct de 

lucru/filială/sucursală în UAT- ul vizat de SDL. 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

8. Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard 

Proiectul prezintă modalitatea prin care se asigură complementaritatea între investițiile 

FEDR, în infrastructură, și măsurile soft, de tip FSE, inclusiv prin intermediul finanțărilor din 

alte surse. 

 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   
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Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

9. Valoarea minimă (dacă este cazul) și maximă nerambursabila a unei fișe de proiect 

Fișa de proiect trebuie să se încadreaze în valoarea minimă (dacă este cazul) și 

valoarea maximă nerambursabila stabilită prin apelul de selecție/ghidul solicitantului 

elaborate de GAL.  

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

  

 

10. Cheltuieli eligibile  

Cheltuielile eligibile menționate în proiect se încadrează în categoria cheltuielilor 

eligibile conform ghidului solicitantului elaborat de către GAL.  

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

 

11. Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/partenerilor 

Se verifică dacă este asigurată contribuția eligibilă minimă a solicitantului și 

partenerilor, după caz. 

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul proiectelor POCU 

reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de 

solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul cererilor de finanțare depuse în parteneriat. 
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În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL, contribuția eligibilă 

minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile, este prezentată 

în tabelul de mai jos. 

    Cofinanțarea națională % pe tipuri de entitate cu rol de 

beneficiar/partener 

Axa 
Priorit
ară 
POCU 

Tipuri 
de 
regiuni 

Cofinan
țare UE 
% 

Cofinan
țare 
național
ă % din 
care: 

Persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial 

Instituții publice 
finanțate integral din 
venituri proprii sau 
parțial de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat sau bugetele 
fondurilor speciale 

Persoane juridice de 
drept privat cu scop 
patrimonial 

Cofinanț
are 
proprie 
% 

Cofinan
țare 
publică 
% 

Cofinanțare 
proprie % 

Cofinanța
re publică 
% 

Cofinanța
re proprie 
% 

Cofinanța
re publică 
% 

AP 5 
POCU 

Regiune 
mai 
puțin 
dezvolta
tă 

95 5 0 5 2 3 5 0 

 

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, vor fi 

suportate de către beneficiar/parteneri. 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

12. Parteneriatul dispune de capacitate financiară 

  Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizație (în 

funcție de tipul acesteia) din cadrul parteneriatului nu depășește valoarea maximă calculată 

conform „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020”. 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   
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Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

13. Fiecare dintre parteneri este implicat în cel puţin o activitate relevantă  

Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la 

atingerea indicatorilor. 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

14. Proiectul propus spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleaşi rezultate, pentru 

aceiaşi membri ai grupului ţintă) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri 

nerambursabile (dublă finanțare) 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

15. Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate 

Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, măsurile 

minime  prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman. 

Dacă această condiție nu este îndeplinită, proiectul va fi declarat neeligibil.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  
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Concluzia verificării 
 
Proiectul este: 

 ADMIS                                      

 RESPINS 

 
 
 
Observații:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 Aprobat: Manager GAL 
Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura __________________________                         
Data_____/_____/___________    
 
 
Întocmit: Expert 1 GAL 
Nume/Prenume ________________________          
Semnătura __________________________                         
Data_____/_____/___________    
 
 
Verificat: Expert 2 GAL 
Nume/Prenume ________________________          
Semnătura __________________________                           
Data_____/_____/___________    
 
 
 
 
 
 

Ștampila 
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