
 

 
 
 
 

Anexa nr. 5  
 

FORMULAR DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE 
ȘI A ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI, PARTENERILOR ȘI PROIECTULUI 

 
Denumire proiect: __________________________________________________________________________ 
Solicitant: ____________________________________________________________________________ 
 

I. VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE 
Nr. 
crt. 

Grila de verificare a 
conformității administrative DA NU N

C  
Clarificări 

C1 Documentele au fost depuse în plic sigilat/pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov     

C2 Documentele au fost depuse în termenul stabilit în anunțul de participare     

C4 Cererea de finanţare (Anexa 1), în original sau completată pe site-ul Primăriei 
Municipiului Brașov  

   

C5  Cererea de finanţare (Anexa 1) este completată integral și semnată de 
reprezentantul legal al solicitantului 

 
   

C6  
Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul de stat și local, 
depus în original, sau în format electronic validat, sau copie conform cu originalul, 
după caz  

 
   

C7  Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele, taxele 
locale și alte venituri datorate bugetului local 

 
   

C8 Declarația de integritate, în original (Anexa 2),  semnată de reprezentantul legal al 
solicitantului   

   

C9 Declarația  pe proprie răspundere privind solvabilitatea solicitantului (Anexa 4),  în 
original, semnată de reprezentantul legal al solicitantului  

   

C10 

Certificat de Înregistrare Sportivă (CIS) prin care solicitantul atestă că este o 
structură sportivă de drept privat, înființată și care își desfășoară activitatea pe raza 
Municipiului Braşov, constituită ca persoană juridică fără scop patrimonial, în 
original sau în copie conform cu originalul  

 

   

C11 
Statut înregistrat la instanță prin care solicitantul atestă că este o organizație de 
drept privat care desfășoară activități din domeniul sportului, constituită ca 
persoană juridică fără scop patrimonial  

 
   

C12 

Dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate și/sau la asociația pe 
ramură de sport județeană - copie certificată ”conform cu originalul”, cu  
specificarea numelui persoanei care le-a certificat, semnătura și ștampila.(doar 
pentru linia de finanțare - Sportu de performanță) 

 

   

C13 
Protocolul/ convenția de parteneriat (Anexa 3), semnat de reprezentanții legali ai 
solicitantului și partenerilor (dacă e cazul), depus pe CD/DVD/memory stick, 
scanat în format pdf 

 
   

C14 CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experiența specifică 
activităților proiectului, depuse pe CD/DVD/memory stick, scanate în format pdf.  

   

Proiectul și solicitantul este declarat conform: 
 
 Da   Nu 

 



 

 
II. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI, PARTENERULUI ȘI A PROIECTULUI 

 

Nr. crt. Grila de verificare a 
eligibilității proiectului, solicitantului și a partenerului- dacă este cazul DA NU 

 
Observații 

C1 ELIGIBILITATEA PROIECTULUI     

SC1.1. Proiectul se înscrie în scopul și obiectivele Ghidului de finanțare    

SC1.4. Solicitantul nu solicită drept contribuție Municipiul Brașov un buget mai 
mare decât bugetul maxim al unui proiect precizat în anunțul de participare    

SC1.5. Solicitantul asigură contribuția proprie și/sau atrasă de minimum 10% din 
valoarea proiectului   

  

SC1.6. 
Proiectul se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, 
perioada precizată în anunțul de participare, publicat în Monitorul Oficial al 
României și pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov 

 

  

SC1.7 Proiectul respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de 
cheltuieli   

  

SC1.8 Proiectul nu se adresează în exclusivitate membrilor solicitantului sau 
partenerului/ partenerilor.  

  

C2 
 
ELIGIBILITATEA  SOLICITANTULUI ȘI PARTENERULUI 
 

 
  

SC2.1 

Solicitantul este structură sportivă de drept public/privat înființată în baza 
Legii Educației fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare sau persoană juridică fără scop patrimonial care 
desfășoară activități nonprofit care funcţionează în condiţiile Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005  

 

  

SC2.2. 
Solicitantul desfășoară desfășoară programe/proiecte/activități în domeniul 
sportului, conform Statutului înregistrat la instanță sau Certificatului de 
Înregistrare Sportivă (CIS); 

 
  

SC2.3. 

Solicitantul a respectat în ultimul an contractele de finanțare nerambursabilă 
încheiate cu Municipiul Brașov, cu excepția situațiilor în care acestea au 
încetat cu acordul părților sau au fost generate de o cauză neimputabilă 
acestora (pandemii, cataclisme etc) 

 

  

SC2.4. 
Solicitantul nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori 
se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare 

 
  

SC2.5. 
Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la 
asigurările sociale sau la plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat și 
local, în conformitate cu prevederile legale 

 
  

SC2.6. 

Solicitantul nu a făcut obiectul unei hotărâri definitive și irevocabile pentru 
fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă 
activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi 
că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecție în acest sens 

 

  

SC2.7. 
Solicitantul nu a fost declarat a fi într-o situație gravă de nerespectare a 
obligațiilor contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de 
acordare a finanțărilor 

 
  



 

Nr. crt. Grila de verificare a 
eligibilității proiectului, solicitantului și a partenerului- dacă este cazul DA NU 

 
Observații 

SC2.8. 
Solicitantul nu este subiect al unui conflict de interese cu organizații sau 
persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanțării 
nerambursabile 

 
  

SC2.9. 
Solicitantul nu furnizează informații false în documentele prezentate și 
furnizează informațiile solicitate de finanțator în condițiile și termenul 
solicitat.  

 
  

SC 2.10. Partenerul nu asigură servicii, lucrări și produse prevăzute în bugetul 
solicitat de la Municipiul Brașov.  

  

Notă: SC 2.10 se verifică doar în cazul proiectelor în parteneriat 
Proiectul și solicitantul sunt declarate eligibile: 
 Da   Nu 
 
Nume prenume evaluator, ____________________  
Semnătura evaluator, ________________________            
Data:_______________________________________ 
 
NOTĂ 

1. Solicitantul și proiectul sunt declarate conforme dacă la toate criteriile aplicabile a fost bifat DA. Dacă la 
una dintre rubrici se bifează NU solicitantul/ proiectul este declarat/declarați neconform/ neconformi. În 
cazul în care se bifează rubrica Clarificări, se vor solicita clarificări vizând conformitatea administrativă, 
iar procedura se va relua prin completarea unui alt formular. 

2. Proiectul și solicitantul sunt eligibili dacă la toate subcriteriile aplicabile a fost bifat DA. Grila de 
verificare a eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la eligibilitatea proiectului și a 
solicitantului. Numai în aceste condiții un proiect va fi declarat eligibil. În caz contrar, proiectul este 
neeligibil. 

3. Grila de verificare a conformității administrative și Grila de verificare a eligibilității proiectului, solicitantului 
și a partenerului- dacă este cazul vor fi completate de minim 2 membrii ai comisiei de evaluare.  

 
 

 


