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Grila de verificare DRAFT aferentă etapei CAE 
 
 

GALBM formulare PES Formular F4_GALBM .  
Grila de verificare aferentă etapei CAE1 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa  Verificarea conformității administrative și eligibilității 
(CAE) 

Calitatea  Evaluator 
 Comitet Selectie 
 Reprezentantilor OI ADR, în calitate de observatori 
Comisie Contestatii   
Altele (precizati) ...................... 

 
 
Verificarea conformitatii fiselor de proiect POR 
 

Nr.crt. Conditia de conformitate Conditie 
Indeplinita 

Conditie ne 
Indeplinita 

1 Dosarul fisei de proiect este prezentat in 
format tiparit si format electronic , in 
numarul de exemplare solicitat (un original 
si o copie ) ? 

  

2 Anexele tehnice si administrative solicitate 
sunt prezentate in forma ceruta si in 
termen de valabilitate ? 

  

3 Fiecare exemplat din dosarul fisei de 
proiect a fost legat , paginat si opisat , cu 
toate paginile numerotate manual in 
ordinea de la 0 (opisul numerotat cu 0) la n 
in partea dreapta sus a fiecarui document 
? 

  

4 Copiile documentelor contin mentiunea 
„conform cu originalul „ ? 

  

5 Fisa de proiect contine respecta formatul 
modelului publicat pe site www.galbm.ro si 
este semnata de reprezentantul legal al 
solicitantului ? 

  

6 Fisa de proiect contine toate anexele 
solicitate prin modelul publicat pe pagina 
www.galbm.ro ? 

  

 
  

 
1 Conformitatea  administrativa si  eligibilitate 

http://www.galbm.ro/
http://www.galbm.ro/
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Verificarea eligibilitatii fiselor de proiect POR 

 

11 categ  
obligatorii 

Criteriul de eligibilitate (EGx) 2 Rezultat Verificare 3 

Da Nu  Nu e cazul 

a Tipul de fişă de proiect  
 Tipul de fişă de proiect se încadrează din 
punct de vedere al eligibilităţii în 
intervenţia/intervenţiile din cadrul SDL 
aprobată lansată(e) prin respectivul apel. 

√4   

b Aria de implementare şi obiectivul fişei de 
proiect 
Fisa de proiect (activitatile ) se 
implementeaza in aria de acoperire a SDL 
GALBM si contribuie la atingerea Obicetivelor 
SDL ? 
Pentru fisele de proiect POCU (in situatii 
exceptionale ) , anumite activitati specifice se 
pot desfasura si in afara teritoriului SDL , dar 
trebuie sa existe o fundamentare adecvata in 
cadrul fisei  de proiect si ulterior in cererea de 
finantare pentru aceste situatii posibile (ex. 
Activitati de formare, ucenicie , etc ) cu 
conditia obligatorie ca grupul tinta pentru fisa 
de proiect POCU sa fie cel definit in cadrul 
prezentului document si a anexelor acestuia  

   

c Durata de implementare a fişei de proiect 
Perioada de implementare a activitatilor din 
fisa de proiect nu depaseste 31 decembrie 
2023 

   

d Activităţi eligibile 
Activitatile mentionate in fisa de proiect se 
incadreaza in categoria activitatilor eligibile 
conform fisei solicitantului  

   

e Grupul ţintă 
Persoanele vizate de activitatile din fisa de 
proiect fac parte din categoriile aflate in risc 
de saracie sau excluziune sociala si au 
domiciliul /locuiesc in teritoriul SDL GALBM 

   

f Indicatori 
Indicatorii aferenti fisei de proiect contribuie la 
atingerea tintelor indicatorilor relevanti aferenti 
POCU si POR din cadrul SDL aprobata  

   

 
2 Criteriile de eligibilitate sunt detaliate la Cap.3., respectiv 3.1.1. Eligibilitatea solicitantului si a fisei de proiect, 
respectiv sinteza la 3.1.2. 
3 Se bifeaza doar 1 casuta pe linie  
4 Exemplu la incadrare corecta 
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g Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul 
Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul) se 
încadrează în tipurile de 
solicitanţi eligibili, in Conformitate cu Ghidul 
Solicitantului elaborat de GALBM pentru 
interventiile POR/POCU  

   

h Asigurarea complementarităţii investiţiilor 
soft şi hard 
Fisa de proiect prezinta modalitatea prin care 
se asigura complementaritatea intre investitiile 
FEDR , in infrastructura  si masurile SOFT – 
de tip FSE , inclusiv prin intermediul 
finantarilor din alte surse   

   

i Valoarea minimă (dacă este cazul) şi 
maximă eligibilă a unei fişe de proiect 
Fisa de proiect se incadreaza in valoarea 
minima (daca este cazul) si valoarea maxima 
eligibila stabilita prin Ghidul Solicitantului 
elaborat de GALBM pentru fiecare apel  

   

j Cheltuieli eligibile 
Cheltuielile eligibile mentionate in fisa de 
proiect se incadreaza in categoria cheltuielilor 
eligibile conform Ghidul Solicitantului elaborat 
de GALBM pentru fiecare apel 

   

k Asigurarea contribuţiei proprii a 
solicitantului/partenerilor 
Este asigurata contributia eligibila minima a 
solicitantului si partenerilor , dupa caz. 
Contributia eligibila minima a solicitantului 
/partenerului este in conformitate cu Ghidul 
Solicitantului elaborat de GALBM pentru 
interventiile POR/POCU 

   

 

Nume și prenume  

Functia in GALBM sau extern  

Semnătură  

Data   

 


