Anexa 2.C
CR-POPAM
LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII
Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe
cunoaştere
Măsura Nr. II.2: Investiţii productive în acvacultură art.48, alin.(1)lit. (a)-(d) si (f)-(h)
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………………

COD SMIS
Solicitant
Denumire………………………………..…….....................
Tel/fax………………………
Email ……………………………………………………………
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Rezultatul
evaluării
Nr.

Puncte de verificat

Explicaţii

DA

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
destinat solicitantului

este

Verificaţi dacă documentul nu are
termenul de valabilitate expirat

1.

2.

3.

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

Solicitantul se încadrează în categoria
beneficiarilor eligibili?

Solicitantul nu este înscris în Registrul
debitorilor cu sume neachitate pentru
POP/POPAM
Proiectul se implementează în România?

4.
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Verificați corectitudinea desemnării
reprezentantului
legal,
conform
certificatului constatator și actelor
constitutive după caz, precum și a
datelor din Cererea de finanțare,
Sectiunea-Solicitant
Verificați existența Hotărârii Adunării
Generale a Asociaților / Deciziei
asociatului unic sau Hotărârii pentru
persoane
fizice
autorizate/
întreprinderilor
individuale
/
membrilor întreprinderii familiale,
privind aprobarea investiției.
Verificați
certificatul
constatator/extrasul din Registrul
asociațiilor și fundațiilor și actele
constitutive ale solicitantului, după
caz.
Verificaţi
datele
înscrise
în
Certificatul constatator emis de ONRC
/ Extrasul din Registrul asociațiilor și
fundațiilor și a actelor constitutive ale
solicitantului, după caz precum și a
datelor din Cererea de FinanțareSecțiunea- Solicitant.
Verificaţi dacă solicitantul nu este
înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate pentru POP/POPAM.
Verificaţi datele din Cererea de
finanţare,
Secțiunea
-Localizare
proiect.

NU

Nu
este
cazul

Activităţile propuse în Cererea de finanțare
se regăsesc în lista activităților eligibile
din Ghidul solicitantului aferent măsurii?

5.

6.

7.

8.

Cererea de finanțare respectă limita
maximă de 5% din valoarea totală eligibilă
a operațiunii pentru cheltuielile de
proiectare și asistență tehnică dacă
operațiunea nu prevede construcții-montaj
sau 10% din valoarea totală eligibilă a
operațiunii pentru cheltuielile de
proiectare și asistență tehnică, dacă
operațiunea prevede construcții-montaj?
Proiectul respectă limita maximă de 2%,
respectiv de 1% (după caz) din valoarea
totală eligibilă a operațiunii privind plata
drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile
suportate de către angajator și angajat
pentru personalul din cadrul echipei de
implementare a operațiunii cu construcții –
montaj, respectiv fără construcții –montaj?

Verificaţi datele înscrise în Cererea de
finanţare dacă sunt conforme cu
datele înscrise în Ghidul solicitantului
aferente măsurii pe care a fost depus
proiectul (Secțiunea - Activități
previzionate)
În cazul depistării unor activităţi
neeligibile expertul CRPOPAM solicită
rectificarea bugetului proiectului şi
includerea cheltuielilor aferente
activităţii neeligibile la cheltuieli
neeligibile.
Verificați în Bugetul indicativ al
proiectului dacă se respectă limita
maximă de 5% sau 10% (după caz) din
valoarea totală eligibilă a operaținii
pentru cheltuielile de proiectare și
asistență tehnică (Anexa H)

Verificați în Bugetul indicativ al
proiectului dacă se respectă limita
maximă de 2% din valoarea totală
eligibilă a operațiunii privind plata
drepturilor
salariale,
inclusiv
contribuțiile suportate de către
angajator și angajat pentru personalul
din cadrul echipei de implementare a
operațiunii
cu construcții –montaj
sau de 1% din valoarea totală eligibilă
a operațiunii fără construcții –montaj
Anexa H)
Proiectul respectă gradul de intervenţie Se verifică respectarea procentelor de
finanţare
nerambursabilă
și
a
publică precizat în Ghidul Solicitantului?
încadrării 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
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Solicitantul
desfăşoară
activitate
în
domeniul acvaculturii, şi nu se află în proces
de
dizolvare,
lichidare,
fuziune,
reorganizare.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Solicitantul prezintă un bilanț anual pozitiv
Solicitantul prezintă un bilanț anual negativ
(capitaluri negative) și are Procese verbale
de calamitate pe ultimii 2 ani sau face
dovada că situația provine în urma unui
proces investițional pentru implementarea
unui proiect prin fonduri europene sau
proiect finanțat exclusiv din surse proprii
Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se
încadrează în limita a 50% din totalul
cheltuielilor eligibile.

Se verifică Certificatul constatator cu
informații extinse emis de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului /
Extrasul din Registrul asociațiilor și
fundațiilor și a actelor constitutive ale
solicitantului, după caz
– cod CAEN
Se verifică Cererea de Finanțare în
secțiunea- Capacitate Solicitant.
Se verifică bilanțul.
Se verifică bilanțul.
Se verifică procesele verbale de
calamitate – dacă este cazul.
Se verifică documentele justificative
aferente procesului investițional –
dacă este cazul.
Se verifică cererea de finanțare,
devizul pe obiect și devizul general.
Verificați în Bugetul indicativ al
proiectului dacă se respectă limita
maximă (Anexa H).
Se verifică în cererea de finanțare
Bugetul indicativ al proiectului
(Anexa H).
Se verifică anexa B – Declarație pe
propria răspundere privind evitarea
dublei finanțări

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui
proiect corespunde cu cea precizată în
Ghidul Solicitantului?
Proiectul pentru care se solicită finanțare nu
face obiectul unei alte finanțări din fonduri
publice naționale sau ale Uniunii Europene
și nu a mai beneficiat de finanțare din alte
programe naționale sau comunitare în
ultimii 5 ani înainte de data depunerii
Cererii de finanțare pentru aceleași
activități
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 2-14 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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