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Evaluator 1 Evaluator 2

Cerinţa/Criteriul DA NU COME
NTARII

DA NU COMENTARII

I. Completarea fisei de proiect:
1. Fisa  de  proiect  este  depusă  în  termenul

specificat în ghidul specific
2. Toate rubricile din fisa de proiect (aplicabile

pentru  specificul  apelului  de  proiecte)  sunt
completate  cu  datele  solicitate  în  Ghidul
Solicitantului?

3. Fisa  de  proiect  a  fost  transmisă  însoțită  de
toate  anexele  solicitate  prin  ghidul
solicitantului?

4. Documentele anexate la fisa de proiect sunt
semnate  conform  Ghidului  solicitantului  și
sunt  în  perioada  de valabilitate? Dacă este
cazul,  este  anexată  împuternicirea  pentru
semnarea Fisei de proiect?

5. Fisa  de  proiect  este  semnată  de  către
reprezentantul legal/imputernicitul acestuia?

II. Forma de constituire a solicitantului
1. Solicitantul  se  încadrează  în  categoria

solicitanților eligibili și are una din formele
de  constituire  prevăzute  în  ghidul
solicitantului?

2. Este  ataşat  un  document  de  identificare  al
reprezentantului  legal  al  solicitantului,  sau,
dacă este cazul, a persoanei imputernicite?

III.  Declaraţia  de angajament pentru sumele  ce
implică contribuția solicitantului 
Declaraţia  de angajament  este ataşată,  semnată,  de
către reprezentantul legal al solicitantului/ membrilor
parteneriatului,  respectă  Modelul  –  Declarația  de
angajament din cadrul Anexei 5, aferentă Ghidului
Solicitantului și cuprinde toate datele corecte privind
solicitantul de finanțare și proiectul?
1. Contribuția  financiară  proprie  asumată  prin

declarația de angajament se încadrează în sumele
din hotărârea de aprobare a proiectului?

IV. Declarația de eligibilitate 
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1. Declaraţia de eligibilitate – modelul aplicabil la
depunerea  fisei  de  proiect  -  este  ataşată,  și
semnată de către reprezentantul legal și respectă
Modelul Anexa 8 – Declarația de eligibilitate din
cadrul  Ghidului  Solicitantului  și  conține  datele
corecte  privind  solicitantul  de  finanțare  și
proiectul?

V. Declarația privind eligibilitatea  TVA, dacă
e cazul

1. Declarația  respectă  Modelul  Anexa  6  -
Declaraţie  privind  eligibilitatea  TVA  aferentă
cheltuielilor  ce  vor  fi  efectuate  în  cadrul
proiectului  propus  spre  finanţare  din
instrumente  structurale (din  cadrul  Anexei  la
Ghidul solicitantului)  si cuprinde datele corecte
ale solicitantului?

Documentele  care  atestă
proprietatea/administrarea/concesiunea 

1. Sunt atașate documentele de proprietate relevante
conform prevederilor Ghidului Solicitantului?
2.  Documentele  de  proprietate/administrare  conțin
date corecte despre solicitant și imobilul - obiect al
proiectului.
3.  Imobilul/imobilele care fac/face obiectul fisei de
proiect  îndeplinește/îndeplinesc  cumulativ
următoarele  condiții,  conform  prevederilor  din
ghidul specific (se va anexa extras de carte funciara):

 Să fie libere 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  speciale  în  materie  sau  dreptului
comun.

1. Investiţia din cadrul proiectului se încadrează în 
una sau mai multe categorii de investiții, așa cum 
sunt descrise in ghidul solicitantului.
1. Perioada   de  implementare  a  activităților
proiectului nu depășește 31 decembrie 2023.
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Proiectul  vizeaza  zonele  urbane
marginalizate/teritoriul  Municipiului  Bacau,  asa
cum reiese din Ghidul Solicitantului?

Valoarea  totală  din  cadrul  fisei  de  proiect  se
încadrează în limitele minime și maxime ale unei
fise  de proiect  așa  cum este  prevăzut  in  ghidul
solicitantului.
Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare
publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii
fisei  de  proiect,  pentru  acelaşi  tip  de  activităţi
(construcţie/ extindere/ modernizare/ reabilitare)
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.
 (se va verifica includerea respectivelor elemente în
cadrul  Anexei  la  ghidul  specific  Model  anexa  8  -
Declaraţia de eligibilitate)

Conformitatea  cu  art.  65  din  Regulamentul
Parlamentului  European  și  al  Consiliului  nr.
1303/2013

Proiectul propus spre finanțare nu a fost încheiat
în mod fizic sau implementat integral înainte de
depunerea  cererii  de  finanțare  în  cadrul  POR
2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente
au fost realizate sau nu de către beneficiar.

Solicitantul  respecta  prevederile  cu  privire  la
sustenabilitate?
A  se  verifica  Declaratia  de  angajament,  anexa  la
Ghidul Solicitantului.
Vizita la fața locului
Locația  proiectului  corespunde  cu  locația  de  la
vizita la fața locului?


