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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Titlul proiectului: Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat 

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat 

Cod SMIS: 140896 

Aria de implementare: Teritoriul LEADER Tovishat 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Nr. înregistrare:…………         Anexa 9 

 

 

Fișa de verificare a dosarului de candidatură 

 

 

Nume și prenume candidat:  
Adresa (domiciliu și/sau locul de reședință): 
CNP: 
Numărul și data înregistrării dosarului de candidatură: 
 
 
 
Secțiunea A – Verificarea conformității administrative 

Nr. 
crt. 

Denumire document DA NU  

1. Candidatul a mai depus pentru verificare dosarul de 
candidatură în baza aceleiași sesiuni de depunere a 
dosarelor pentru selectarea grupului țintă?  
 

 
 

 
 

Dacă DA, de câte ori 

 O dată 

 Nu este cazul 

2. Prezentul dosar de candidatură este acceptat pentru 
verificare ? 

 
 

 
 

NU, deoarece acesta 
a mai fost verificat şi 
declarant neconform 
în cadrul acestei 
sesiuni de depunere 
a dosarelor pentru 
selectarea grupului 
țintă, în baza fişei de 
verificare:  
Nr......din data .... 
/ .... /.... 

3. Cererea de înscriere (Anexa 3) este corect și în 

întregime completată, semnată și datată? 

 
 

 
 

 

4. Copia cărții de identitate este conformă cu originalul, iar 

pe copie apare mențiunea conform cu originalul? 
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5. Declarație de apartenență la grupul țintă (Anexa 4) este 

corect și în întregime completată, semnată și datată? 

 
 

 
 

 

6. Chestionarul privind situația socio-economică a 

candidatului (Anexa 5) – completat, semnat și datat 

este corect și în întregime completat, semnat și datat? 

 
 

 
 

 

7. Document doveditor de apartenență la grupul țintă: 

Anchetă socială privind încadrarea în categoria 

persoană în risc de sărăcie sau excluziune socială din 

partea primăriei de domiciliu/reședință este prezentat? 

 
 

 
 

 

8.  Document doveditor de apartenență la grupul țintă: 

Adeverință de venit eliberată de Administraţia 
Financiară 
este prezentată? 

 
 

 
 

 

9. Declarația privind dubla finanțare (Anexa 6) – este 
corect și în întregime completată, semnată și datată? 

   

10. Nota de informare și Declarația de consimțământ 
privind datele cu caracter personal (Anexa 7) este 
corect și în întregime completată, semnată și datată? 

 
 

 
 

 

 
Concluzia verificării conformităţii dosarului de candidatură 
Dosarul de candidatură este:  

 CONFORM  

 NECONFORM 
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Secțiunea B – Verificarea eligibilității candidatului 
 

Nr. 
crt. 

Criteriu de eligibilitate Document verificat 
 

Criteriu îndeplinit 

DA NU 

1.  Candidatul are domiciliul/ 
locuiește în teritoriul acoperit 
de Strategia de Dezvoltare 
Locală GAL Tovishat aprobată 
de PNDR 2014-2020 ? 

Se verifică datele din cartea 
de identitate a candidatului și 
Strategia de Dezvoltare 
Locală GAL Tovishat 
 

  

2. Candidatul se află în risc de 
sărăcie sau excluziune socială 
conform definiției din Ghidul 
Solicitantului Condiții specifice 
- ”Implementarea strategiilor 
de dezvoltare locală în 
comunitățile marginalizate din 
zona rurală și/ sau în orașe cu 
o populație de până la 20.000 
locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2   

Se verifică documente aduse 
de candidat privind 
încadrarea în grupul țintă : 
Se verifică dacă Declarația 
de apartenență la grupul țintă 
(Anexa 4) este corect și în 
întregime completată, 
semnată și datată.Verificarea 
se face prin verificarea 
documentului de identitate. 
Se verifică dacă Chestionarul 
privind situația socio-
economică a candidatului 
(Anexa 5) este completat și 
asumat prin semnătură de 
către candidat. 
Se verifică documentele 

doveditoare de apartenență 

la grupul țintă atașate de 

către candidat: 

- Ancheta socială privind 

încadrarea în categoria 

persoană în risc de sărăcie 

sau excluziune socială din 

partea primăriei de 

domiciliu/reședință este 

completată pe numele 

candidatului și atestă că 

persoana se află în risc de 

sărăcie sau excluziune 

socială. De asemenea se 

verifică dacă ancheta socială 

este asumată de către 
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primăria de 

domiciliu/reședință. 

Adeverință de venit eliberată 
de Administraţia Financiară 
este prezentată și este 
completată pe numele 
candidatului 

4.  În care din categoriile risc de 
sărăcie sau excluziune socială 
eligibile se află persoana?  

A) Persoană în risc de 
sărăcie 
Se verifică Declarația de 
apartenență la grupul țintă și 
Ancheta socială privind 
încadrarea în categoria 
persoană în risc de sărăcie 
sau excluziune socială din 
partea primăriei de 
domiciliu/reședință.  

  

B) Persoană care se 
confruntă cu deprivare 
material severă 
Se verifică Declarația de 
apartenență la grupul țintă și 
Ancheta socială privind 
încadrarea în categoria 
persoană în risc de sărăcie 
sau excluziune socială din 
partea primăriei de 
domiciliu/reședință. 

  

C) Persoană care locuiește 
în gospodării cu o 
intensitate extrem de 
redusă a muncii 
Se verifică Declarația de 
apartenență la grupul țintă și 
Ancheta socială privind 
încadrarea în categoria 
persoană în risc de sărăcie 
sau excluziune socială din 
partea primăriei de 
domiciliu/reședință. 

  

4.  Candidatul are disponibilitate 
de participare la activitățile 
proiectului  
 
 

Se verifică cererea de 
înscriere a candidatului dacă 
este completată și semnată.   

5. Candidatul nu a mai beneficiat Se verifică Declarația privind   
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anterior/ nu beneficiazã în 
prezent de finanțare prin, 
fonduri europene/publice de 
servicii de consiliere și 
orientare profesională sau de 
efectuarea de cursuri de 
formare profesională 

dubla finanțare (Anexa 6) 
dacă este corect și în 
întregime completată, 
semnată și datată. 

6. Candidatul și-a asumat 
declarația privind folosirea 
datelor cu caracter personal?  

Se verifică dacă Anexa 7- 
Nota de informare și 
Declarația de consimțământ 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal este corect 
și în întregime completată, 
semnată și datată. 

  

 
 

Candidatul și dosarul de înscriere este: 

ELIGIBIL 

 

 

Dacă toate criteriile de eligibilitate verificate au fost îndeplinite, candidatul este eligibil. 

În cazul candidaților neeligibili se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de 

neeligibilitate ale candidatului.  

 

 

Observații: 

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul 

neeligibilităţii candidatului. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ÎNTOCMIT:  
 
EXPERT GRUP ŢINTÃ:  SEMNÃTURA_________________________  

 
COORDONATOR P1:  SEMNÃTURA_________________________  
 
 

Data ..........................  


