
 
 
 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”  
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021   GRILA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ŞI DE ELIGIBILITATE PENTRU APELUL 1 

 
 Titlul cererii de finanţare  

Numărul de înregistrare a cererii  
Data înregistrării cererii  
Ora înregistrării cererii  
Aplicant  

 
 
 

Nr. crt. Criteriu Îndeplinit (Da/ Nu/ Nu e cazul) Justificarea verificatorului 
1. Cererea a fost depusă la timp (înainte de termenul limită intermediar anunțat/ precizat în Ghidul aplicantului)   
2. Cererea a fost depusă personal, prin curier sau poștă   
3. Cererea a fost depusă în două exemplare tipărite, unul original, semnat de reprezentantul legal și ștampilat, și o copie a acestuia. Împreună cu acestea a fost depus și un CD/ stick USB pe care se află copia identică a dosarului de solicitare a finanțării, în format electronic 

  

4. Cererea a fost depusă într-un plic sigilat pe care sunt menționate informațiile precizate în Ghidul aplicantului   
5. Cererea a fost depusă pe formularul standard de Cerere de finanțare, publicat de OP   
6. Toate rubricile aplicabile ale formularului de cerere de finanțare sunt completate și sunt redactate în limba engleză   
7. Declarația privind eligibilitatea a fost depusă de aplicant, în condițiile cerute de OP (în limba engleză, pe formatul standard publicat de OP, completă, în original, cu antet, semnată și ștampilată) 

  

8. Declarația privind eligibilitatea a fost depusă de potențialul partener (dacă este cazul/ acesta a fost deja identificat), în condițiile cerute de OP (în limba engleză, pe formatul standard publicat de OP, completă, în original, cu antet, semnată) 

  

9. Potențialul PP este eligibil în cadrul apelului de propuneri de proiecte vizat de aplicant   
10. Potențialul partener (dacă e cazul) este eligibil în cadrul apelului de propuneri de proiecte vizat de aplicant   
11. Scrisoarea de invitație din partea organizatorilor întâlnirii/ activității bilaterale adresate participanților din străinătate, agenda întâlnirii/ activității/lor și confirmarea din partea participanților din străinătate că vor participa la întâlnire/ activitățile bilaterale sunt atașate cererii de finanțare 

  

12. Activitățile bilaterale propuse sunt eligibile   
13. Costurile avansate pentru derularea activităților bilaterale propuse sunt eligibile   



 
 
 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”  
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021  14. Suma cerută se încadrează în plafonul maxim de 5.000 de euro   

15. Activitățile bilaterale sunt planificate înainte de termenul limită de depunere a proiectului în cadrul apelului de propuneri de proiecte vizat 
  

REZOLUŢIA VERIFICATORULUI (eligibilă/ neeligibilă*)   
 * o cerere va fi declarată eligibilă doar dacă niciunul dintre răspunsurile la cele 15 întrebări nu este negativ (Nu) 
 
 
 
 Numele verificatorului  

Data finalizării verificării  
Semnătura verificatorului  

 


