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                                                                                                                                                                                                  ANEXA 2 

 

 

 GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII  

- ASOCIAȚIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN – 

Intervenția ………………………. 
 
Denumirea Solicitantului…………………………………. 
 
 
Titlul  proiectului pentru care se depune fisa de proiect…………………………… 

 
 

Nr. 
crt 

CRITERII SUBCRITERII EVALUATOR 
1 

EVALUATOR 
2 

Observații 

DA NU DA NU 

1 Fișa de proiect conține toate anexele 
solicitate în ghidul specific apelului, respectiv 
Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de  
accesare a fondurilor POCU pentru 
implementarea SDL a  Municipiului Vulcan 

Fisa de proiect CONȚINE  toate 
anexele solicitate prevăzute in 
Ghidul Solicitantului - Condiții 
Specifice de  accesare a fondurilor 
POCU pentru implementarea SDL a  
Municipiului Vulcan  

     



 

 
  
 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN 

Bulevardul Mihai Viteazu Nr. 31, Telefon +40254570340 / int. 250 

e-mail:gal.vulcan@gmail.com 

Proiect cofinanțat din Programul  

Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

Acordul de parteneriat semnat de 
Solicitant împreună cu partenerii ( cf 
Anexei 5 la Contractul de finanțare 
model standard prevăzut in 
Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-
2020 varianta mai 2019) și 
documente suport/justificative la 
procedura de selecție a partenerilor 
-  daca proiectul se implementrează 
în parteneriat 

     

Declarație pe propria răspundere 
privind asumarea responsabilității 
pentru asigurarea sustenabilității 
măsurilor sprijinite, semnată de toți 
membrii parteneriatului (Anexa 4 la 
Ghidul solicitantului - condiții 
Specifice de  accesare a fondurilor 
POCU pentru implementarea SDL a  
Municipiului Vulcan) 

Document Unic pentru verificarea 
Conformității Administrative și a 
Eligibilității (DUCAE) pentru 
Solicitant/Lider conform Anexa nr.1 
la Ordinul nr. 1848/16.10.2019 cu 
formularele aferente 
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Document Unic pentru verificarea 
Conformității Administrative și a 
Eligibilității (DUCAE) pentru 
Partener conform Anexa nr.2 la 
Ordinul nr. 1848/16.10.2019  cu 
formularele aferente 

Contract de subvenție cf  Anexei 6 la 
Ghidul Solicitantului-Condiții 
Specifice pentru depunerea în 
sistemul Mysmis a cererilor de 
finanțare aferente fișelor de proiect 
selectate de GAL în cadrul SDL etapa 
a III a mecanismului DLRC 
AP/PI9.vi/OS 5.1- dacă este cazul. 

     

Autorizările și/sau acreditările care 
atestă expertiza relevantă pentru 
acțiunile selectate conform 
legislației în domeniu (de exemplu: 
autorizarea ca furnizor de servicii 
sociale, furnizor de formare 
profesională, furnizor de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă, furnizor 
de servicii medicale/socio-medicale, 
marca socială etc.), valabile la data 
depunerii fișei de proiect 

sau 
Documentele care atestă experiența 
similară privind expertiza relevantă 
pentru acțiunile selectate conform 
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legislației în domeniu,  pentru 
domeniile activităților pe care 
aceștia le vor implementa în cadrul 
proiectului, cf prezentului ghid. 

  Documentele financiare ce atestă 
capacitatea financiară conform 
documentului Orientări privind 
accesarea finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020 

     

2 Fișa de proiect este semnată de 
reprezentantul legal al beneficiarului sau 
împuternicitul acestuia 

      

3 Fisa de proiect are completate toate rubricile 
conform Anexei 86-Model Fisa de proiect 
POCU la prezentul ghid 

      

4 Dosarul fișei de proiect și anexele tehnice și       
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administrative sunt prezentate în forma 
cerută, numărul de exemplare solicitat și în 
termenul de valabilitate 

5 Proiectul propus prin fisa de proiect depusa 

(aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin 

financiar din fonduri nerambursabile 

(evitarea dublei finanțări); 

      

6 Proiectul NU este încheiat în mod fizic sau 

implementat integral înainte de depunerea 

cererii de finanțare la autoritatea de 

management, indiferent dacă toate plățile 

aferente au fost efectuate de către 

solicitant(art. 65, alin (6) din Reg. 

1303/2013). 

      

7 Tipul de fișă de proiect se încadrează din 
punct de vedere al eligibilității în intervențiile 
din cadrul SDL Municipiul Vulcan  aprobată, 
lansate prin apelul pentru accesarea 
fondurilor POCU conform Ghidului 
Solicitantului-Conditii Specifice de  accesare 
a fondurilor POCU pentru implementarea 
SDL a  Municipiului Vulcan. 

      

8 Aria de implementare și obiectivul 
proiectului propus prin fisa de proiect 
depusa sunt conforme cu Ghidul 
Solicitantului-Conditii Specifice de  accesare 
a fondurilor POCU pentru implementarea 
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SDL a  Municipiului Vulcan. 

9 Durata  de implementare a  proiectului 
propus prin fisa de proiect depusa este 
conforma cu Ghidul Solicitantului-Conditii 
Specifice de  accesare a fondurilor POCU 
pentru implementarea SDL a  Municipiului 
Vulcan 

      

10 Activități cuprinse in fisa de proiect depusa 
se incadreaza in tipurile de activități eligibile 
care pot fi sprijinite în contextul apelului de 
propuneri de proiecte pentru accesarea 
fondurilor POCU lansat de GAL Vulcan 
conform Ghidul Solicitantului-Conditii 
Specifice de  accesare a fondurilor POCU 
pentru implementarea SDL a  Municipiului 
Vulcan 

    
 

 
 

 

11 Grupul țintă respecta  cerintele prevazute in 
Ghidul Solicitantului-Conditii Specifice de  
accesare a fondurilor POCU pentru 
implementarea SDL a  Municipiului Vulcan 

      

12  Propunerea de proiect atinge toti indicatorii 
POCU din cadrul SDL Vulcan conform 
Ghidului Solicitantului-Conditii Specifice de  
accesare a fondurilor POCU pentru 
implementarea SDL a  Municipiului Vulcan 

      

13 Tipurile de solicitanți. Solicitanții și partenerii 
(dacă este cazul) se încadrează în tipurile de 
solicitanți eligibili conform Ghidului 
Solicitantului-Conditii Specifice de  accesare 
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a fondurilor POCU pentru implementarea 
SDL a  Municipiului Vulcan 

14 Este asigurata  complementaritatea 
investițiilor soft și hard conform Ghidului 
Solicitantului-Conditii Specifice de  accesare 
a fondurilor POCU pentru implementarea 
SDL a  Municipiului Vulcan ? 

      

15 Fisa de proiect  cuprinde ambele interventii 
specificate in Ghidul Solicitantului-Conditii 
Specifice de  accesare a fondurilor POCU 
pentru implementarea SDL a  Municipiului 
Vulcan  (Anexa 9 si 10 la prezentul ghid). 

      

16 Valoarea eligibilă a  fișe de proiect se 
incadreaza in valoarea eligibila specificata in 
Ghidul Solicitantului-Conditii Specifice de  
accesare a fondurilor POCU pentru 
implementarea SDL a  Municipiului Vulcan. 

      

17 Cheltuieli eligibile cuprinse in fisa de proiect 
se incadreaza in categoria cheltuieli eligibile 
cu- prinse in Ghidul Solicitantului-Conditii 
Specifice de  accesare a fondurilor POCU 
pentru implementarea SDL a  Municipiului 
Vulcan. 

      

18 Se asigura  contribuția proprie a 
solicitantului/partenerilor  conform Ghidului 
Solicitantului-Conditii Specifice de  accesare 
a fondurilor POCU pentru implementarea 
SDL a  Municipiului Vulcan. 

      

19 Sustenabilitatea masurilor este asigurata 
conform Ghidul Solicitantului-Conditii 

1) Sustenabilitatea serviciilor 

sociale/ serviciilor medicale/ 
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Specifice de  accesare a fondurilor POCU 
pentru implementarea SDL a  Municipiului 
Vulcan. 

socio-medicale  va fi realizata 

de beneficiarii proiectelor 

specifice POCU; se va urmări 

ca serviciile sa fie 

licenţiate/acreditate  

conform legislatiei in vigoare. 

2)  Sustenabilitatea serviciilor 

dezvoltate prin proiect 

(sociale/ medicale/ medico-

sociale) este de minimum 6 

luni de la finalizarea 

implementării proiectului 

(criteriu de eligibilitate). 

3) Beneficiarul finanțării 

nerambursabile are obligația 

de a monitoriza respectarea 

regulilor de sustenabilitate 

de către beneficiarul 

ajutorului de minimis, 

respectiv continuarea 

funcționării afacerii, inclusiv 

menținerea locului de muncă 

creat, pe o perioadă de 

minimum 6 luni de zile de la 
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finalizarea perioadei 

obligatorii de funcționare a 

afacerii de 12 luni.Perioada 

de sustenabilitate presupune 

continuarea funcționării 

afacerii, inclusiv obligația 

menținerii locului de muncă 

ocupat și poate fi 

contabilizată pe perioada 

implementării proiectului sau 

după finalizarea 

implementării 

20 Proiectul, prin fisa de proiect depusa, 
cuprinde cel puțin o temă secundară dintre 
cele aferente axei prioritare, prevazute in 
Ghidul Solicitantului-Conditii Specifice de  
accesare a fondurilor POCU pentru 
implementarea SDL a  Municipiului Vulcan. 

 În dezvoltarea fisei de proiect, prin 
anumite activități, se  vizeaza cel 
puțin o temă secundară dintre cele 
aferente axei prioritare, prevazute 
in Ghidul Solicitantului-Conditii 
Specifice de  accesare a fondurilor 
POCU pentru inplementarea SDL a  
Municipiului Vulcan 

     

 Pentru respectiva temă secundară,  
a fost prevazut un buget care să  
reprezinte minim procentajul 
indicat în Tabelul 2. Alocări 
aferente temelor secundare , din 
Ghidul Solicitantului-Conditii 
Specifice de  accesare a fondurilor 
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POCU pentru implementarea SDL a  
Municipiului Vulcan, calculat la 
totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului respectiv? 

21 Fisa de proiect propune minim o activitate 
care sa contribuie la cel puțin una din temele 
orizontale prevazute in Ghidului 
Solicitantului-Conditii Specifice de  accesare 
a fondurilor POCU pentru implementarea 
SDL a  Municipiului Vulcan. 

 

      

22 Proiectul  prin fisa de proiect depusa, 
cuprinde, in cadrul activitatii de 
informare si publicitate, masuri minime 
prevazute in  Orientările privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 și 
prezentul ghid. 
 

      

 
 
 
*solicitantul/beneficiarul trebuie să se asigure ă participanții la operațiuni nu au reprezentat grup ținta pentru măsuri similare cofinanțate din fonduri 
nerambursabile. În cazul în care în implemnetare se constată încălcarea acestui criteriu contractul de finanțare va fi reziliat conform prevederilor legale în 
vigoare. 

 
  
 
  
 



 

 
  
 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN 

Bulevardul Mihai Viteazu Nr. 31, Telefon +40254570340 / int. 250 

e-mail:gal.vulcan@gmail.com 

Proiect cofinanțat din Programul  

Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 


