Anexa 2 C
CR-POPAM
LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII capitolul 4
Prioritatea Uniunii Nr. 2 : Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive
și bazate pe cunoaștere
Măsura II.5. litera b. – achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică,
științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………......................
COD SMIS
Solicitant
Denumire………………………………..……...........................................
Tel/fax……………………...........................................................
Email ……………………………………………………………...............................

Nr.

1.

Puncte de verificat

Dosarul cererii de
finanţare conţine toate
documentele solicitate
prin Lista de documente
din ghidul solicitantului

Explicaţii

Rezultatul
verificării
DA

NU

NA

Verificaţi
existenţa
tuturor
documentelor solicitate prin Lista
de
documente
din
Ghidul
solicitantului.
Verificaţi
dacă
documentele
respectă formatul tip stabilit în
Ghidul solicitantului
Verificaţi dacă documentul nu are
termenul de valabilitate expirat.
Verificați corectitudinea desemnării
reprezentantului legal, conform
Certificatului constatator, precum
și a datelor din Cererea de
finanțare – secțiunea Solicitant
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2.

3.

4.

Hotărârea Adunării Generale a
Asociaţilor / Decizie asociat unic
sau Hotărârea pentru persoane
fizice autorizate / întreprinderi
individuale
/
membrilor
întreprinderii familiale/Hotărârea
Adunării Generale a Asociaților sau
a Consiliului Director pentru ONGuri , privind aprobarea realizării
proiectului pentru Măsura II.5.b.
achiziționarea de servicii de
consiliere de natură tehnică,
științifică, juridică, ecologică sau
economică pentru ferme de
acvacultură
Solicitantul
deține Verificați CV-ul însoțit de copii
competențe profesionale după Diplome de studii sau
corespunzătoare
Certificatele
de
calificare
activităților proiectului? profesională emise de furnizori de
formare profesională acreditați
ANC.

Solicitantul se
încadrează în categoria
solicitanților eligibili?
Solicitantul desfăşoară
activitate în domeniul
pescuitului (coduri CAEN
0311-Pescuitul maritim,
0312—pescuitul în ape
dulci)

Verificaţi
datele
înscrise
în
Certificatul constatator emis de
ONRC, Ghidul solicitantului 3.1.
Solicitanți eligibili și Cererea de
finanțare – secțiunea Solicitant Date de identificare.
Se verifică:
Certificatul
constatator
cu
informaţii extinse emis de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului,
- Permisul de pescuit / Licența de
pescuit pentru membrii organizației
/ asociației de pescari / Autorizația
de
pescuit
pentru
membrii
organizației / asociației de pescari

5.

Solicitantul a depus
proiectul în nume
propriu (nu în
parteneriat)?

Se verifică în Cererea de finanțare.

6.

Verificați ultimului Bilanţ anual
Solicitantul a înregistrat însoţit de contul de profit şi
un
bilanț
pozitiv pierdere înregistrat la Administraţia
(capitaluri pozitive) în Fiscală.
anul anterior
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Solicitantul nu se află în Se verifică:
proces de lichidare, Certificatul
constatator
cu
fuziune, reorganizare.
informaţii extinse emis de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului.
Solicitantul
nu
este Verificaţi dacă solicitantul nu este
înscris
în
Registrul înscris în Registrul debitorilor cu
debitorilor
cu
sume sume
neachitate
pentru
neachitate
pentru POP/POPAM.
POP/POPAM.
Solicitantul
respectă Verificați veridicitatea declarației
prevederile
art.10 pe proprie răspundere conform
alin.5
din
Reg. art.10 alin.5 din Reg. 508/2014 –
508/2014?
Anexa E, în baza informațiilor
disponibile la entitățile abilitate.
Solicitantul
a
comis
fraude
in
perioada Verificați cazierul judiciar și baza
anterioară
depunerii de date a AMPOPAM.
solicitării de asistență
financiară
(conform
Convenției
privind
protejarea
intereselor
financiare
ale
Comunităților Europene,
constituie fraudă care
aduce
atingere
intereselor
financiare
ale
Comunităţilor
Europene?
Proiectul se
Verificaţi datele din secțiunea
implementează în
Localizare proiect din Cererea de
România?
finanţare
Activităţile propuse în Verificaţi
datele
înscrise
în
Cererea de finanțare se secțiunea Activități previzionate regăsesc
în
lista Cererea de finanţare dacă sunt
activităților eligibile din conforme cu datele înscrise în
Ghidul
solicitantului Ghidul
solicitantului
aferente
aferent măsurii?
măsurii pe care a fost depus
proiectul.
În cazul depistării unor activităţi
neeligibile solicitați rectificarea
bugetului proiectului şi includerea
cheltuielilor aferente activităţilor
neeligibile la cheltuieli neeligibile.

3

13.

14.

15.

16.

Activitățile pentru care
se
solicită
sprijin
financiar nerambursabil
în Cererea de finanțare
au făcut obiectul unei
alte finanțări din fonduri
publice naționale sau
comunitare, în ultimii 5
ani?
Proiectul
respectă
gradul de intervenţie
publică și nu depășește
valoarea
maximă
eligibilă precizată în
Ghidul Solicitantului?

Verificați Anexa B - Declarația pe
propria răspundere privind evitarea
dublei finanțări.

Se verifică respectarea procentului
de finanţare nerambursabilă și a
încradării solicitantului în categoria
IMM conform Legii 346/2004, în
următoarele documente:
- Bilanțul pentru verificarea
numărului mediu de salariați
și a cifrei de afaceri anuală
netă/activele totale anuale
- Anexa G- Declarație IMM
- Cererea
de
Finanțare,
Secțiunea-Bugetul
proiectului
- Anexa H- Bugetul indicativ al
proiectului
Sprijinul financiar nerambursabil se
încadrează
în
limita
maximă
publicată în anunț, iar valoarea
maximă eligibilă nu pe cea
publicată în anunț?
Proiectul se încadrează Verificați
dacă proiectul se
în perioada maximă de încadrează în perioada maximă de
timp
pentru implementare a proiectului.
implementare stabilită
în Ghidul solicitantului
Solicitantul
face Verificați dacă solicitantul face
obiectul altei Cereri de obiectul altei Cereri de finanțare pe
finanțare pe aceeași aceeași măsură în cadrul sesiuni de
măsură
în
cadrul finanțare
aceleași
sesiuni
de
finanțare?

Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip
stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are
termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menţionate în
Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, Cererea de Finanţare este declarată
neconformă administrativ.
Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-17 nu este
îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci
Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.
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