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FIȘĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A 

ELIGIBILITĂȚII 

- PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) - 

- 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/
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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. ELIGIBILITATEA SOLICITANTILOR SI A PARTENERILOR: 
 
1. Solicitantul se încadrează în categoriile solicitanților eligibili în cadrul apelului de proiecte?  

DA     NU 

2. Solicitantul și/sau reprezentantul legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, 

dacă este cazul, se încadrează în situaţiile prezentate în Declarația de eligibilitate? 

DA     NU 

3. Exista drepturi asupra imobilului (clădire, teren, infrastructura), obiect al proiectului, la data 

depunerii fisei de proiect si a cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani  

de la data plăţii finale? 

DA     NU 
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C. 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.  

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

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

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.  

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 POR din cadrul SDL aprobată. Fișa de proiect urmăreşte îndeplinirea indicatorilor 

relevanți din cadrul POR. Totalul indicatorilor din cadrul fișelor de proiecte POR trebuie să 

prevadă atingerea țintelor pentru indicatorii de realizare şi rezultat POR 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 fișele de proiecte POR, 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 POR din SDL și anume: 

 Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu definite conform Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, ca membru în GAL-ul 

constituit pentru implementarea SDL, respectiv UAT Municipiul Hunedoara; 

 Parteneriate între UAT Municipiul Hunedoara - membru GAL eligibil în cadrul POR 2014-

2020 și lider de parteneriat - și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în 

vigoare – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale; 

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.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

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

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

maximă eligibilă stabilită prin apelul de selecție/ghidul solicitantului elaborate de GAL.  

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

DA  NU  Nu este cazul  

 

10. 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 POR 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. 

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. 

Axa prioritară Tipuri de regiuni Cofinanțare UE Cofinanțare națională 

Cofinanțare proprie 

(beneficiar) 

Cofinanțare publică 

(buget de stat) 

 

AP 9 

POR 

Regiuni mai puțin 

dezvoltate 

95 2 3 

 

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  

 

11. Proiectul respecta principile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de 

gen și nediscriminarea? 

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

DA  NU  Nu este cazul  

 

12.  Proiectul propus spre finanţare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat 

integral înainte de depunerea fișei de proiect.   

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

13.  Fișa de proiect propusă (FP) nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani 

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. 

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

14.  Proiectul şi activităţile sale se încadrează în obiectivele priorităţii de investiţii 9.1 şi în 

cadrul acţiunilor specifice sprijinite. 

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

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

15.  Calitatea proiectului 

Pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură în cadrul POR 2014-2020 se va 

depune documentația tehnico-economică (DALI/SF) sau PT. În situația în care proiectul 

tehnic a fost finalizat și recepționat se va anexa la documentație Proiectul tehnic, însoțit de 

devizul general întocmit conform legislației în vigoare (HG 907/2016).  
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Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

16.  Capacitatea operațională și financiară a solicitantului. 

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

  

17. Fundamentarea rezonabilității costurilor. 

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

18. Bugetul proiectului este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, resursele 

alocate/estimate. 

Verificare efectuată 

DA  NU  Nu este cazul  

 

Concluzia verificării 
 
Proiectul este: 

 ADMIS                                      

 RESPINS 
 
 
 
Observații:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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Întocmit: Expert 1 GAL 

Nume/Prenume ________________________          
Semnătura __________________________                           
Data_____/_____/___________    
 
 
 
 
Verificat: Expert 2 GAL 

Nume/Prenume ________________________          
Semnătura __________________________                         
Data_____/_____/___________    
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