
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAŢI 
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti 

 
 

ANEXA 8 – REVIZIE 1 
 
Nr. de înregistrare........../Data......... 

 
GRILA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 

 
MĂSURA: 1 – DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII PENTRU ECOTURISM ŞI AGREMENT CU 

PROFIL PISCICOL 
OPERAŢIUNEA 1.1: AMENAJAREA DE BAZE PENTRU ECOTURISM ŞI/SAU AGREMENT 
CU SPECIFIC PESCĂRESC 
OPERAŢIUNEA 1.2: AMENAJAREA DE TRASEE TURISTICE TEMATICE  CU PROFIL 
PESCĂRESC 
OPERAŢIUNEA 1.3: MODERNIZAREA UNITĂŢILOR DE ACVACULTURĂ ŞI/SAU 
PROCESARE PENTRU ACTIVITĂŢI DE TURISM PISCICOL 
OPERAŢIUNEA 1.4: AMENAJAREA UNITĂŢILOR TURISTICE CU FUNCŢIUNI DE 
CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ CU PROFIL PESCĂRESC DIN ZONĂ 
PESCĂREASCĂ (REABILITAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE) 

Titlul proiectului ……………………………………… 
Nr. de înregistrare al proiectului:................................. 
Numele prenumele/Denumirea Solicitantului : 
………………………………………………………………........................................................ 
Statutul juridic ……………………………………………………………….............................. 
Fax :................Tel:.............................email:........................ 
Date personale (responsabil legal de proiect) 
Nume:……………………………………………………………………………………………….. 
Prenume:……………...……………………………………………………………………………. 
Funcţia responsabilului legal de proiect:……………………………………………………... 
Fax:...................Tel:...................................email:........................... 
Durata de implementare a proiectului:  
Bugetul propus:........................................ 
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:.............................. 
 

*Condiţii de eligibilitate 
DA NU 

NU 
ESTE 

CAZUL 

1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili. 

(se verifică conţinutul documentelor statutare solicitate la capitolul 
2.1, pct 1.1 şi capitolul 3.1, pct 3.1 din Ghidul solicitantului). 

   

2. Solicitantul este înregistrat si/sau funcţionează in aria 
eligibila; daca solicitantul este o filiala a unui organism 
naţional/judeţean iar sediul social al organizaţiei nu este 
situat in regiunea eligibila, iar filiala regionala este o 
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*Condiţii de eligibilitate 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

persoana juridică, filiala regionala va solicita finanţare si, in 
cazul contractării va avea calitatea de beneficiar. Acest 
criteriu de eligibilitate nu este aplicabil şi partenerilor. In 
cazul proiectelor fara investitii, nu este necesar ca 
solicitantul sa aiba sediul social sau punctul de lucru in aria 
eligibila dar activităţile propuse trebuie sa se desfasoare in 
aria eligibilă a programului, grupul ţintă eligibil, beneficiarii 
direcţi ai proiectului, precum şi rezultatele proiectului trebuie, 
de asemenea, sa fie in aria eligibilă a programului. 
(se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru în aria 
eligibilă a programului este menţionat în documentele statutare, 
se verifică dacă sediul social/punctul de lucru solicitantului este la 
momentul depunerii proiectului, iar pentru proiectele fara investitii 
se verifica daca activităţile propuse se desfasoara in aria eligibilă 
a programului, grupul ţintă eligibil, beneficiarii direcţi ai proiectului, 
precum şi rezultatele proiectului sunt in aria eligibilă a 
programului) 

3. Rezultatul situaţiilor financiare anuale ale 
solicitanţilor/partenerilor din anul financiar precedent, solicitate la 
capitolul 3.1, pct 5  nu este negativ.  

Pentru U.A.T.-uri si institutii publice nu este cazul. 

(se verifică dacă documentele financiare depuse conform 
cerinţelor din capitolul 3.1, pct 5 din ghid nu au rezultat negativ) 

   

4. Solicitantul şi fiecare dintre parteneri  în cazul parteneriatelor - 
îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin art. 93 şi art. 94 
din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1605/2002  

(se verifică conţinutul Anexei C Declaraţia de eligibilitate) 

   

5. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale. 
(nu trebuie să aibă datorii publice restante către bugetele locale) 

(se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora îşi au 
sediul social şi punctul/punctele de lucru unde se realizează 
investiţia). 

   

6. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat. 

(nu trebuie să aibă datorii publice restante la bugetul de stat 
consolidat) 

(se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice) 
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*Condiţii de eligibilitate 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

7. Solicitantul şi fiecare dintre parteneri nu se regăseşte în 
Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP. 

(se verifică Anexa C Declaraţia de eligiblitate, precum şi Adresa 
emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume 
neachitate POP pentru solicitant si fiecare partener) 

   

8. Documente pentru imobilele pe/în care vor fi realizate investiţiile

(Se verifica dacă  documentul prezentat face referire la 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). 

   

9. Solicitantul este direct raspunzator pentru pregatirea si 
managementul proiectului, demonstrează capacitatea de a 
gestiona activitatile corespunzatoare marimii proiectului pentru 
care este solicitata finantarea nerambursabila, are surse de 
finantare stabile si suficiente pentru a putea asigura continuitatea 
organizatiei pe toata durata proiectului si asigura cofinantarea 
acestuia;  

(se verifică conţinutul Anexei A Declaraţie şi Anexei B Declaraţie 
de angajament, precum secţiunea B din Anexa 5 Planul de afaceri 
sau secţiunea A.4 din Anexa 1 Cererea de finanţare) 

şi 

• În situaţia în care vor contracta servicii de management al 
proiectului, solicitantul prezintă cerinţele minime, activităţile, 
modalitatea de verificare/monitorizare a activităţii contractorului;  

 (se verifică conţinutul secţiunea A.4 din Anexa 1 Cererea de 
finanţare) 

şi 

• Să nu fi beneficiat de un sprijin financiar din partea altor 
programe de finanţare ale Uniunii Europene pentru proiecte 
similare din punct de vedere al obiectivelor, activităţilor şi 
rezultatelor; 

(se verifică Anexa A Declaraţie) 

   

10. Solicitantul /  solicitantul împreuna cu partenerii, în cazul 
parteneriatelor are capacitate financiară de a asigura contribuţia 
proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) şi 
resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 
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*Condiţii de eligibilitate 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din Fondul 
European pentru Pescuit.  

(se verifică conţinutul Anexei B Declaraţie de angajament) 

11. Proiectul contine actiuni eligibile pentru masura 1 si 
operatiunile conform Cererea de Finantare, sectiunea  A.1, (se 
verifică Anexa 1 Cererea de finanţare şi/sau Planul de afaceri) 

   

12. Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, 
dezvoltării durabile, eficienţei energetice şi achiziţiilor publice 

(se verifică secţiunile A 7.5, A 7.6, D din Anexa 1 – Cererea de 
finanţare, precum şi Anexa D Declaraţie privind respectarea 
principiului egalităţii de şanse) 

   

13. Solicitantul/ partenerul nu a mai beneficiat de un sprijin 
financiar din partea altor programe de finanţare ale Uniunii 
Europene pentru proiecte similare din punct de vedere al 
obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor in ultimii cinci ani; 

(se verifică Anexa A Declaraţie) 

   

14. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru 
implementare. 

(se verifică în Cererea de finanţare şi/sau Planul de Afaceri) 

   

15. Solicitantul prezintă toate avizele si acordurile necesare 
investiţiei respective, după caz 

(se verifică concordanţa datelor din proiect, SF/DALI/PT cu datele 
din documentele eliberate de institutiile competente, de 
specialitate ale statului: numele solicitantului, titlul proiectului, 
localizarea investiţiei, se verifică dacă aceste documente 
precizează concordanta cu legislaţia în vigoare, dacă aceste 
documente prevăd condiţii de implementare, precum şi dacă 
aceste condiţii se regăsesc în realizarea investiţiei prin cheltuieli 
cuprinse in bugetul indicativ al proiectului). Se verifica si daca 
documentele sunt emise pe numele solicitantului si vizează 
investiţia descrisa in SF/PT/Cererea de finanţare. 

   

16. Solicitantul prezintă avizele/ acordurile/autorizaţiile de mediu 
necesare investiţiei sau prezintă dovada că a făcut demersurile 
pentru a obţine documentele, conform legislaţiei in vigoare in 
domeniul mediului, după caz; 

(se verifică concordanţa datelor din proiect, SF/DALI/PT cu datele 
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*Condiţii de eligibilitate 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

din documentele eliberate de instituţiile competente, de 
specialitate ale statului: numele solicitantului, titlul proiectului, 
localizarea investiţiei, se verifică dacă aceste documente 
precizează concordanta cu legislaţia în vigoare, dacă aceste 
documente prevăd condiţii de implementare, precum şi dacă 
aceste condiţii se regăsesc în realizarea investiţiei prin cheltuieli 
cuprinse in bugetul indicativ al proiectului. Se verifică încadrarea 
proiectului propus in procedurile de evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata si modalitatea in care proiectul 
stabileşte condiţiile si masurile pentru protecţia mediului care 
trebuie respectate pentru realizarea proiectului). Se verifica si 
daca documentele sunt emise pe numele solicitantului si vizează 
investiţia descrisa in SF/PT/Cererea de finanţare. 

17. Solicitantul/solicitantul împreună cu partenerii creează/menţine 
locuri de muncă:  

- Operatiunea 1.1 – 2 locuri x 5 baze de ecoturism = 10 locuri 
- Operatiunea 1.2 – 1 loc x 2 trasee tematice = 2 locuri 
- Operatiunea 1.3 – 2 locuri x 2 unitati acvacultura = 4 locuri 
- Operatiunea 1.4 – 2 locuri x 2 unitati cazare = 4 locuri 
- Operatiunea 1.4 - 1 loc x 6 unitati alimentatie publica = 6 locuri 

(se verifică în secţiunea A 7.3.2 Indicatorii de impact din Anexa 1 
Cererea de finanţare, secţiunea E, pct. 6 din Planul de afaceri, 
capitolul Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea 
investiţiei din SF) 

   

18. Proiectul respectă gradul de intervenţie publică pentru toate 
tipurile de beneficiari conform cerintelor Ghidului de finantare. 

(se verifică cheltuielile eligibile înscrise în Anexa 2, Bugetul 
proiectului) 

   

19. Proiectul respectă limita maximă de 15% din valoarea totală 
eligibilă proiectului pentru Cheltuielile generale ale proiectului cu 
construcţii-montaj sau 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului 
pentru Cheltuielile generale ale proiectului  fără construcţii-montaj 

(se verifică în Bugetul proiectului – Anexa 2) 

   

20. Proiectul respectă limita de maxim 1% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile privind plata salariilor, 
remuneraţiilor şi primelor pentru personalul din cadrul echipei de 
implementare a proiectului, respectiv un manager de proiect, un 
contabil şi un expert de specialitate 
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*Condiţii de eligibilitate 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

(se verifică în Bugetul proiectului- Anexa 2) 

21. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor 
suplimentare? 

   

22. In urma verificarii pe teren Cererea  de finantare 
indeplineste conditiile pentru a intra in etapa de verificare 
tehnica financiara?  
(se verifica Raportul de verificare pe teren, daca este cazul) 

   

* Asistentul tehnic desemnat bifează verificarea efectuată v 
   Asistent tehnic desemnat/Coordonator local de proiect desemnat 2 bifează verificarea efectuată w 
 
Dacă Solicitantul nu răspunde în termenul limită şi nu transmite o notificare privind cauzele 
nerespectării termenului limită de transmitere a completărilor solicitate, nu clarifică toate aspectele 
menţionate în notificare, elementele/documentele justificative ataşate informaţiilor suplimentare nu 
susţin clarificările solicitate, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 
 
Observaţii :  
………………………………………………………………………………………... 
 
Asistent tehnic:                                                                                                  
ELIGIBILA                NEELIGIBILA 
 
Nume şi prenume....................................... 
Semnătura...........................  
DATA.............. 
 
Asistent tehnic/Coodonator local de proiect: 
ELIGIBILA                NEELIGIBILA 
Nume şi prenume....................................... 
Semnătura...........................  
DATA.............. 
 
 
APROBAT, 
 
Manager ADDPD Galati 
Nume şi prenume.......................................  
Semnătura...........................  
DATA.................................. 
 
 
 


