
Anexa 2.  Criteriile de verificare a conformității administra�ve și a eligibilității 

1. Criterii de verificare  a conformității administra�ve

Criterii
Subcriterii  prelucrate  automat

de către sistemul informa�c
Subcriterii procesate de evaluatori

1. Fișa de proiect conține

toate anexele solicitate

prevăzute  in  Ghidul
Solicitantului-Condi�i
Specifice

Fisa  de  proiect  respectă
formatul standard din Ghidul
Solicitantului  și  este  însoțită
de toate anexele solicitate. 

Anexe solicitate:

1. Declarație  pe  propria  răspundere  privind  asumarea  responsabilității  pentru
asigurarea  sustenabilității  măsurilor  sprijinite,  semnată  de  toți  membrii
parteneriatului(daca este cazul).

2. Declarația privind evitarea dublei  finanțări,  câte un exemplar semnat  de fiecare
membru al parteneriatului 

3. Declara�e de eligibilitate

4. Declarație  privind  eligibilitatea  TVA  aferentă  cheltuielilor  ce  vor  fi  efectuate  în
cadrul  operațiunii  propuse  spre  finanțare,  câte  un  exemplar  semnat  de  fiecare
membru al parteneriatului 

5. Acord de parteneriat ( daca este cazul)

2. Fișa  de  proiect  este
semnată  de  către
reprezentantul legal?

 Se  verifică  dacă  persoana
care  a  semnat  cererea  de
finanțare  este  aceeași  cu
reprezentantul  legal  sau
împuternicitul acestuia.
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2. Criterii de verificare  a eligibilității 

Criterii
Subcriterii  prelucrate  automat  de  către

sistemul informa�c
Subcriterii procesate de evaluatori

A. Eligibilitatea solicitantului 

A1 Solicitantul face parte din
categoria  de  beneficiari
eligibili  și  îndeplinesc
condițiile  stabilite  în
Ghidul  Solicitantului-
condiții specifice?

 Solicitantul trebuie  să  facă  parte  din
categoriile  de  beneficiari  eligibili
menționate în prezentul Ghid Solicitantul  trebuie  să  respecte  condițiile
de  eligibilitate  prevăzute  la  Cap.  2
Subcapitolul 2.1 din GS Măsura 4

Tipuri de solicitanți 

• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în

coordonarea sau subordonate acestora;

• Furnizori publici de servicii specializate pentru s�mularea ocupării

forței  de  muncă  și  furnizori  de  servicii  specializate  pentru

s�mularea  ocupării  forței  de  muncă  privați  acreditați  în

conformitate  cu  prevederile  Hotararii  Guvernului  nr.

277/21.03.2002  privind  aprobarea  Criteriilor  de  acreditare  a

furnizorilor de servicii specializate pentru s�mularea ocupării forței

de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

• Furnizori  autorizați  de  formare  profesională  –  autorizați  în

conformitate  cu  prevederile  Ordonanței  Guvernului

nr.129/31.08.2000  privind  formarea  profesionala  a  adul�lor,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Centre  autorizate  de  evaluare  și  cer�ficare  a  competențelor

profesionale  obținute  pe  alte  căi  decât  cele  formale,  acreditate

conform Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului

muncii,  solidarității  sociale și  familiei nr. 4.543/468/2004, pentru

aprobarea  Procedurii  de  evaluare  și  cer�ficare  a  competențelor

profesionale  obținute  pe  alte  căi  decât  cele  formale,  cu

modificările și completările ulterioare;

• Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;

• Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat cons�tuite
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1  Condițiile trebuie îndeplinite cumula�v. Solicitantul/ beneficiarul. trebuie să se asigure că par�cipanții la proiecte nu au reprezentat grup țintă pentru măsuri similare, cofinanțate din fonduri
nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanțare va fi reziliat, conform prevederilor legale în vigoare.
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