
Anexa 12

Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru fișele de proiect POR

Identificare fișa proiect

Cod și denumire apel

Nr. înregistrare

Expert 1 Expert 2
Cerința/Criteriul DA NU Nu se aplică Comentarii DA NU Nu se aplică Comentarii

I. Tipurile de solicitanți  Solicitantul și partenerii săi (dacă e cazul )
fac  parte din categoria de benefiari  eligibili  și  îndeplinesc condițiile
stabilite în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice?
Aceștia trebuie să fie:
• 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;
• Parteneriate  între  UAT  Municipiul  Câmpulung  -  membru  GAL
eligibil în cadrul POCU 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 (în cazul centrelor
comunitare integrate - CCI medico-sociale);
• Furnizori  publici  și  privați  de  servicii  sociale  acreditați  conform
legislației  în  vigoare,  cu  o  vechime  de  cel  puțin  un  an  înainte  de
depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale,
comunitare,  desfășurare  de  activități  recreativ-educative,  culturale,
agrement și sport;
• Întreprinderi de economie socială de inserție;



1. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, membrii  individuali  ai
parteneriatului  respectă  forma  de  constituire  prevăzută  în  cadrul
Ghidului specific apelului de proiecte?,
2. Este atașat un document de identificare al reprezentantului legal al
solicitantului, și, dacă este cazul, privind identificarea reprezentanților
legali ai partenerilor?
II. Completarea  Fișei propunerii de proiect
1. Fișa de proiect a fost transmisă însoțită de toate anexele solicitate
prin ghidul specific?
2. Fișa de proiect este semnată de către reprezentantul legal sau de
împuternicitul acestuia?
III. Tipul  de  fișă  de  proiect  se  încadrează  din  punct  de  vedere  al
eligibilității în intervențiile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală
2017-2023 GAL Câmpulung Muscel aprobată, lansate prin respectivul
apel?

IV.Grupul țintă
Persoanele din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
- au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o SDL aprobată;
- sunt  în  risc  de sărăcie  sau excluziune  socială,  conform Ghidului
Solicitantului – Condiții Specifice.
V. Aria de implementare și obiectivul proiectului
Fișa de proiect se implementează în aria de acoperire a SDL și 
contribuie la atingerea obiectivelor SDL?
În  situații  excepționale,  pentru  fișele  de  proiect  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  și  ulterior  în  cererea  de  finanțare  pentru  aceste  situații
posibile (ex. activități de formare, ucenicie) cu condiția obligatorie ca
grupul țintă pentru fișa de proiect POCU să fie cel definit  în cadrul
prezentului document și a anexelor acestuia.



VI.Activități eligibile
Activitățile  menționate în fișa de proiect  se încadrează în categoria
activităților eligibile conform ghidului solicitantului?

VII. Durata de implementare a fișei de proiect
Perioada de implementare a activităților din fișa de proiect depășește 
data de 31 decembrie 2023? 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condiţiile de 
eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea şi plata cheltuielilor în
condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023.

VIII. 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, din ghidul specific.

IX.Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard 
Fișa  de  proiect  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

X. Indicatori
Indicatorii  aferenți  fișei  de  proiect  contribuie  la  atingerea  țintelor
indicatorilor relevanți aferenți POR din cadrul Strategiei de Dezvoltare
Locală 2017-2023 GAL Câmpulung Muscel aprobată?

XI.Valoarea minimă și maximă eligibilă a unei fișe de proiect
Fișa de proiect se încadrează în valoarea minimă (dacă este cazul) și



valoarea maximă eligibilă  stabilită  prin ghidul  solicitantului  elaborat
de GAL pentru fiecare apel?

XII. Cheltuielile eligibile 
Cheltuielile  eligibile  menționate  în  fișa  de  proiect  se  încadrează  în
categoria cheltuielilor eligibile conform Ghidului solicitantului elaborat
de GAL Câmpulung Muscel?

XIII. Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/ partenerilor
Este asigurată contribuția proprie eligibilă  minimă a solicitantului  și
partenerilor (dacă este cazul) conform  Ghidul Solicitantului - condiţii
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/
2018/9/9.1/1/7  regiuni,  POR/2018/9/9.1/1/BI  şi
POR/2018/9/9.1/1/IMM,  Axa  prioritară  9  -  Sprijinirea  regenerării
economice şi  sociale  a comunităţilor  defavorizate din mediul urban,
Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea
Comunităţii (DLRC)?

XIV. Vizita la fața locului
Locația proiectului corespunde cu locația de la vizita la fața locului?

XV. Clădirea/  terenul/  infrstructura  edilitară/  străzile  incluse  în
proiect  nu  au  mai  beneficiat  de  finanțare  publică  în  ultimii  5  ani
înainte de data depunerii proiectului în cadrul apelului de proiecte pe
axa 9, FEDR pentru aceleași tip de activități (construcție/ extindere/
modernizare/  reabilitare)  realizate  asupra  aceleiași  infrastructuri/
aceluiași  segment  de  infrastructură  și  nu  beneficiază  de  fonduri
publice din alte surse de finanțare.

XVI. Documentele  care  atestă  proprietatea/  administrarea/
concesiunea
1.Spațiile publice urbane trebuie să fie în proprietatea/administrarea
UAT/Oraș/Municipiu,membru în GAL;
2.Imobilul (clădire, teren, infrastructură), ce face obiectul proiectului
care implică execuția de lucrări de construcții îndeplinește cumulative,



începând cu data depunerii fișei de proiect, următoarele condiții:
 Să  fie  liber  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  special  în
materie sau dreptului comun.
3. Solicitantul  are  drept  de  proprietate  publică/proprietate  privată
sau  drept  de  administrare/concesiune/superficie  asupra  imobilului
(clădire, teren , infrastructură), obiect al proiectului, începând cu data
depunerii  proiectului,  în  cadrul  apelului  de proiecte pe axa 9-DLRC,
POR.

În urma verificării conformității administrative și a eligibilității, fișa de proiect este: Aprobată/ Respinsă

Nume și prenume Evaluator GAL Câmpulung Muscel:
Semnătura: 
Data:


