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ANEXA 6 

 

GRILĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII  
 

 Evaluator 1 Evaluator 2 

Nr. crt CRITERII DA NU COMENTARII DA NU COMENTARII 

1 Fișa de proiect conține toate documentele solicitate în ghidul specific       

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

3 Dosarul fișei de proiect și anexele tehnice și administrative sunt prezentate în forma cerută, 

numărul de exemplare solicitat și în termenul de valabilitate. 

      

4 Solicitantul face parte din categoria tipurilor de solicitanți eligibili prevazuti in ghidul specific       

5 Solicitantul și/sau reprezentantul legal,  dacă este cazul, prezinta Declaratia de eligibilitate conform 

careia NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentante în Declarația de eligibilitate. 

      

6 Solicitantul dovedeste drepturile asupra imobilului (teren, infrastructura), obiect al proiectului, la 

data depunerii fișei de proiect, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale (aşa 

cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de 

construcţii, în conformitate cu legislația în vigoare, şi sunt menţionate în ghidul general POR 

      

7 Tipul de fișă de proiect (propunere de proiect) se încadrează în lista de intervenții selectate în baza 

Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan selectată la finanțare la nivel național în cadrul 

POCU 2014-2020. 

      

8 Aria de implementare și obiectivul proiectului sunt in conformitate cu prevederile ghidului 

solicitantului 

 

    

 

  

9 Durata proiectului este in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului        

10 Tipurile de activități eligibile respecta prevederile ghidului solicitantului       

11 Indicatori       

-Proiectul  urmărește îndeplinirea indicatorilor relevanți din cadrul POR conform ghidului 

solicitantului 
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-Proiectul urmareste îndeplinirea indicatorilor de rezultat din Strategia de Dezvoltare Locală a 

municipiului Vulcan prevazuti in ghidul solicitantului. 

 

      

12 Proiectul asigura complementaritatea  investițiilor soft și hard       

13  Contribuția proprie a solicitantului respecta prevederile ghidului solicitantului       

14 Valoarea minimă și maximă eligibilă a fișe de proiect respecta prevederile ghidului solicitantului       

15 Bugetul estimativ al proiectului.       

 - se incadreaza in valoarea maxima prevazuta in SDL pentru interventia REABILITARE 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ZONA CRIVIDIA ZONA DE ACCES AUTO ȘI 

PIETONAL – STR. CRIVIDIA, STR. TEODORA LUCACIU  

- cheltuielile au fost corect incadrate in categoria celor eligibile si neeligibila       

- valoarea totala estimata a proiectului este corelata cu devizul general       

16 Proiectul respecta principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și 

nediscriminarea 

      

 

 

 

  

 

  


