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Anexa 5
LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII M1

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea
coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.3: Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE
GALAȚI
Măsura nr. ………………………………………………………………………….
Titlul proiectului :
…………………………………………………………………………………......................
Nr
inregistrare
proiect FLAG
Solicitant
Denumire………………………………..…….....................................
.....
Tel/fax……………………...........................................................
Email ………………………………………………….................
Nr.

Puncte de verificat

Explicaţii

CONFORMITATE ADMINISTRATIVA

1.

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

Cererea de finanțare este
tehnoredactata
în
limba
română și respectă formatul
tip ?
Se verifica existența tuturor
documentelor solicitate prin
Lista de documente din
Ghidul solicitantului.
Se verifica dacă documentele
respectă formatul tip stabilit în
Ghidul solicitantului, dupa caz
Se verifică dacă documentul
este destinat solicitantului
Se verifică dacă documentele
sunt
in
termenul
de
valabilitate.
Se verifica daca cererea de
finanţare si documentele
anexate
au
aplicate
semnătura
electronica
a
reprezentantului
legal
al

Responsabil de proiect
Nume ……………..….......
Prenume …………..…..…
Funcție …………………..
Rezultatul verificării
DA
NU
NA
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solicitantului
sau
a
împuternicitului desemnat in
acest sens si care trebuie sa
prezinte
o
împuternicire
notarială?
Anexa 2 - Cererea de
finanțare are completate toate
câmpurile chiar și cu sintagma
„nu se aplică ”, după caz?

2.

3.

4.

Se verifica
corectitudinea
desemnării reprezentantului
legal, conform Certificatului
constatator/alt
document
legal prin care se verifica
reprezentantul legal, precum
și a datelor din cererea de
finanțare
–
secțiunea
Solicitant
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
Solicitantul se încadrează în Se verifica datele înscrise în
categoria
solicitanților Certificatul constatator emis
eligibili?
de ONRC/ alt document
conform legii din care se pot
verifica datele de identificare
ale
organizatiei,
Ghidul
solicitantului și cererea de
finanțare
–
secțiunea
Solicitant
-Date
de
identificare.
Pentru SIEG-uri se verifica
documentul juridic prin care
sunt stabilite obligatii de
interes economic general asa
cum este mentionat in
schema de minimis.
Se verifică
Anexa B –
Declarația
pe
proprie
raspundere
Solicitantul își desfășoară Se
verifica
Certificatul
activitatea în aria eligibilă ? constatator
emis
Oficiul
Registrului Comerțului/ alt
document conform legii din
care se pot verifica datele de
identificare ale organizatiei,
(se verifică dacă adresa
sediului social/punctului de
lucru se afla în aria eligibilă a
programului,
daca
este
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5.

Solicitantul are în domeniul
de
activitate
codul
CAEN/atributii (dupa caz)
care sa reflecte activitatea
specifica din proiect?
Dacă se incadrează în
schema de minimis, codul
caen pentru care solicită
finanţare se regăseşte în
Anexa Lista codurilor caen?
Pentru SIEG-uri nu este
cazul
Activitățile
propuse
în
Cererea de finanțare se
regăsesc în lista activităților
eligibile
din
Ghidul
solicitantului
aferent
măsurii?

6.

7.

8.

Solicitantul nu se află în
proces
de
insolventa,
faliment, lichidare, fuziune,
reorganizare.

Solicitantul nu este înscris în
Registrul debitorilor cu sume
neachitate
pentru
POP/POPAM

menționat în documentele
statutare, iar pentru proiectele
fără investiții se verifica daca
activitățile
propuse
se
desfășoară in aria eligibilă a
programului, grupul țintă
eligibil, beneficiarii direcți ai
proiectului,
precum
și
rezultatele proiectului sunt in
aria eligibilă a programului).
Se verifica
datele din
secțiunea Localizare proiect
din cererea de finanțare
Se verifica
Certificatul
constatator emis de Oficiul
Registrului Comerțului / alt
document conform legii din
care se pot verifica datele de
identificare şi de activitate a
organizatiei.

Se verifica Cererea de
finanțare secțiunile Context,
Activități previzionate dacă
sunt conforme cu datele
înscrise
în
Ghidul
solicitantului aferente măsurii
pe care a fost depus proiectul.
În cazul depistării unor
activități neeligibile solicitați
rectificarea
bugetului
proiectului
și
includerea
cheltuielilor
aferente
activităților
neeligibile
la
cheltuieli neeligibile.
Se verifică
- Certificatul constatator cu
informaţii extinse emis de
Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului/
Anexa B –
Declarația
pe
proprie
raspundere.
Se verifică dacă solicitantul nu
este înscris în Registrul
debitorilor cu sume neachitate
pentru POP/POPAM.
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Se
verifică
Anexa
B
Declarația
pe proprie
raspundere, precum și Adresa
emisă
de
DG-AMPOP
referitoare
la
registrul
debitorilor cu sume neachitate
POP/POPAM pentru solicitant
(document solicitat de FLAG).
Solicitantul nu a înregistrat
Se verifică ultimul Bilanţ anual
pierderi (capitaluri negative) însoţit de contul de profit şi
în anul anterior
pierdere
înregistrat
la
Pentru organisme publice
Administraţia Fiscală
nu este cazul.
sau
Declaraţiei speciale privind
veniturile realizate în anul
anterior depunerii solicitării de
finantare
înregistrată la
Administraţia
Financiară
conform legislaţiei în vigoare pentru
persoane
fizice
autorizate (PFA)/ întreprinderi
individuale / întreprinderi
familiale
Se vor accepta bilanțuri
negative în cazul în care
solicitantul face dovada că
9.
situația provine în urma unui
proces investițional pentru
implementarea unui proiect
prin fonduri europene sau
proiect finanțat exclusiv din
surse proprii sau a suferit din
cauza calamităților în ultimii 2
ani, precedenti depunerii
Cererii de finanțare. În cazul
bilanţurilor negative (capitaluri
negative) se vor prezenta
copiile Proceselor verbale de
calamitate pe ultimii 2 ani
(eliberate de organismele
abilitate, ex. Comitetul local
pentru situaţii de urgenţă) sau
documente
justificative
privind procesul investițional.
Solicitantul are capacitatea Se verifică Anexa A de a implementa proiectul și Declarația de angajament
capacitatea financiară de a
10.
asigura contribuția proprie
aferentă costurilor eligibile
ale proiectului, acoperirea
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cheltuielilor neeligibile ale
proiectului ?
Proiectul pentru care se
solicită
sprijin
financiar
nerambursabil în Cererea de
11. finanțare nu a făcut obiectul
unei alte finanțări din fonduri
publice
naționale
sau
comunitare, în ultimii 5 ani?
Valoarea totală a ajutoarelor
de minimis (inclusiv sprijinul
nerambursabil acordat prin
strategie)
acordate
întreprinderii
unice/
întreprinderii care prestează
servicii de interes economic
general, pe o perioadă de 3
ani consecutivi (2 ani fiscali
precedenţi şi anul fiscal în
curs),
nu
depăşeşte
12.
echivalentul în lei a 200.000
de euro (100.000 de euro în
cazul întreprinderilor care
activează
în
sectorul
transporturilor de mărfuri în
contul terților sau contra
cost) sau echivalentul în lei a
500.000 de euro în cazul
întreprinderilor
care
prestează servicii de interes
economic general
Solicitantul
respectă
principiul
egalității
de
13.
șanse?
Proiectul respectă limita
maximă de 5% din valoarea
totală eligibilă a proiectului
pentru
Cheltuielile
de
proiectare
și
asistență
14.
tehnică ale proiectului fără
construcţii-montaj sau 10%
din valoarea totală eligibilă a
proiectului cu construcţiimontaj?
Pentru
proiectele
care
presupun
creșterea
accesului
pescarilor
15.
comerciali la acțiuni de
învățare pe tot parcursul
vieții -cursuri de prim ajutor,

Se verifică
Declarația
răspundere .

Anexa B pe
propria

Se verifică
Anexa B Declarația
pe
propria
răspundere si Anexa E –
Declaratia privind incadrarea
in IMM/Anexa F/Anexa G,
dupa caz

Se verifică
Declarația
răspundere.

Anexa B pe
propria

Se
verifică
în
Bugetul
proiectului dacă se respectă
limita maximă de 5% sau 10%
(după caz) din valoarea totală
eligibilă a proiectului pentru
Cheltuielile de proiectare și
asistență
tehnică
ale
proiectului.
Se verifică
în Bugetul
proiectului dacă se respectă
limita maximă de 10% (după
caz) din valoarea totală
eligibilă a proiectului pentru
Cheltuielile
aferente
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antreprenoriat, gastronomie
etc,
Cheltuielile aferente
managementului
de
proiect (inclusiv consultanta
pentru intocmirea dosarului
de finantare) se incadreaza
in limta maxima de 10% din
valoarea totală eligibilă a
proiectului.
In
cazul
proiectelor/
operatiunilor de investitii,
conform Art 13 din HG
347/2016, proiectul respectă
limita maximă de 2%,
respectiv de1 % (după caz)
din valoarea totală eligibilă a
operațiunii privind plata
16.
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?
Proiectul
respectă
intensitatea ajutorului public,
respectiv
respectarea
prevederilor regulamentului
nr. 508/2014 - art. 95 şi nu
depăşeşte valoarea maximă
eligibilă precizată în Ghidul
Solicitantului?

17.

managementului
de
proiect (inclusiv consultanta
pentru intocmirea dosarului
de finantare)

Se verifică
în Bugetul
proiectului dacă se respectă
limita maximă de 2% din
valoarea totală eligibilă a
măsurii
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
Se
verifică
in
CF/SF/DALI/MJ/alte
documente
respectarea
procentului
de
finanţare
nerambursabilă prevăzut în
Ghidul solicitantului.
Se
verifica
Anexa
E
Declaratia privind incadrarea
in IMM.
Se verifica conformitatea și
autenticitatea raportului emis
de către experții tehnici și/sau
consilierii
de
proprietate
industrială/intelectuală
atestați de către OSIM Oficiul de Stat pentru Invenții
și Mărci și/sau de către
Ministerul de Justiție din care
sa rezulte că proiectul
prezintă
caracteristici
inovatoare, după caz la nivel
local
Se verifică daca expertul este
autorizat
(autorizație
în
vigoare) pentru a desfășura a
această activitate, respectiv
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Proiectul
respectă
prevederile
legislative
specifice
domeniului
inovării,
îndeplinește
cerințele minime și criteriile
pentru
încadrarea
operaţiunilor / proiectelor
finanțate
în
cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală pentru zonele de
18. pescuit
în
categoria
operaţiunilor/proiectelor cu
caracteristici
inovatoare,
după caz, la nivel local
precizate
în
Ghidul
Solicitantului?

să fie atestați de către OSIM Oficiul de Stat pentru Invenții
și Mărci și/sau de către
Ministerul de Justiție.
Se
verifică
Anexa
C
Declaraţie
pe
proprie
răspundere privind asigurarea
accesului
publicului
la
rezultatele proiectului, acolo
este cazul.
Se
verifică documentele
statutare ale solicitantului în
vederea stabilirii interesului
colectiv sau dacă beneficiarul
este colectiv în sensul
prevederilor
Ghidului
solicitantului.
Se verifica conformitatea și
autenticitatea raportului emis
de către experții tehnici și/sau
consilierii
de
proprietate
industrială/intelectuală
atestați de către OSIM Oficiul de Stat pentru Invenții
și Mărci și/sau de către
Ministerul de Justiție din care
sa rezulte că proiectul
prezintă
caracteristici
inovatoare, după caz la nivel
local
Se verifică daca expertul este
autorizat
(autorizație
în
vigoare) pentru a desfășura a
această activitate, respectiv
să fie atestați de către OSIM Oficiul de Stat pentru Invenții
și Mărci și/sau de către
Ministerul de Justiție.
Se verifică cazierul judiciar si
Anexa B - Declarația pe
propria răspundere .

Solicitantul nu se afla in
niciuna dintre situatiile de
19.
inadmisibilitate prevazute de
art 10 din R508/2014?
Solicitantul nu a comis Se verifică cazierul judiciar și
fraude
in
perioada Anexa B - Declarația pe
anterioară
depunerii propria răspundere .
solicitării
de
asistență
20. financiară
(conform
Convenției
privind
protejarea
intereselor
financiare ale Comunităților
Europene, constituie fraudă
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care
aduce
atingere
intereselor financiare ale
Comunităților Europene?
Solicitantul
nu
este Se verifică
Anexa G întreprindere
aflata
in Declaratie
privind
21.
dificultate?
neincadrarea in intreprindere
in dificultate
Solicitantul
dovedeste Se verifică documentele de
dreptul
de
proprietate proprietate
(după
caz)
asupra terenului/ imobilului conform listei de documente
pe
care urmează
sa din
ghidul
solicitantului
realizeze investiția (după (Punctele 6 si 7)
caz)?
(Se verifica dacă documentul
prezentat face referire la
22.
suprafaţa
si
localizarea
investiţiei, se verifica daca
solicitantul
a
prezentat
documente care sa certifice
dreptul real principal pentru
terenul pe care se va realiza
investitia).
Proiectul se încadrează în
Verificați dacă proiectul se
perioada maximă de timp
încadrează
în
perioada
23. pentru implementare
maximă de implementare a
stabilită în Ghidul
proiectului.
solicitantului
In urma verificării pe teren
Se verifica Raportul de
se constata dacă
verificare pe teren, daca este
informațiile din Cererea de cazul
24. finanțare sunt conforme cu
realitatea din teren. (În
cazul investițiilor cu
construcții-montaj)
Dacă cel puțin un document menționat 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 menționate în Notificarea de solicitare a
informaţiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.
Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-24 nu este îndeplinită, iar în
Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanţare este declarată
neeligibilă.
Observaţii experţi
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Nume/
prenume
experţi
Expert 1/AT 1
……………
..............
Expert 2/AT 2
……………
..............

Rezultatul verificărilor Cererii de finanţare
Conformă Neconformă Eligibilă Neeligibilă
DATA

Semnătură
experţi

………

………

Primul expert ADDPD care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert
ADDPD care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.
Observații Manager ADDPD:
....................................................................................................................................................
Manager ADDPD:
 APROBAT
 RESPINS
Nume şi Prenume: .................................
Semnătura.....................
Data:..............................

