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Formular POVCE01
FLAG Neamt
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
Măsura .................................................................................
Apelul de proiecte nr....................................................

NEACSU ANCACRISTINA

Semnat digital de NEACSU ANCACRISTINA
Data: 2022.06.03 13:20:31 +03'00'

Termen limită pentru primirea cererilor de finanţare (data şi ora): ........................

Nr.
Crt.

Măsura

Cod
SMIS

Număr de
înregistrare din
registrul de
intrări-ieșiri al
FLAG

Data şi ora
primirii
cererilor de
finanţare

Denumirea
proiect

Denumire
solicitant

Valoarea
totală

Valoare
eligibilă
estimată

Valoarea eligibila
nerambursabilă
estimată

Numele şi prenumele persoanei responsabile de întocmirea registrului:
Semnătura:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
2014-2020
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Formular POVCE02
PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANȚARE
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
Denumire proiect:
Denumire solicitant:
Nr.
crt.

Activitatea

Instituția

Data
intrare

Data
ieșire

Nume

Întocmit
Funcția

Documente generate
sau completate
Semnătura

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
2014-2020

Observații
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Formular POVCE03
LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII *
(se aplica pentru proiecte de investitii)
Prioritatea Uniunii Nr. :.........................................................................
Măsura Nr. ...........................................................................................................
STRATEGIA .......................................................................................
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG ...............
Solicitant

Responsabil legal

Denumire……………………………

Nume …………………………

Tel/fax………………………

Prenume .................................

Email …………...................

Funcţie ...............................

Nr.
Crt.

Puncte de verificat

DA

CRITERII CONFORMITITATE
1.

2.

3.

4.

5.

Dosarul cererii de finanțare a fost adus la sediul FLAG personal de către
reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta
în termenul stabilit?
Dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie
simpla) + 2 CD. CD-urile conțin in format pdf întreaga documentație?
Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este
numerotată în ordine crescătoare de la ”1” la “n”, iar “n” este numărul total
al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele
anexate?
Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu
numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?
Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea
„Acest dosar conține n pagini scrise” și semnătura reprezentantului legal al
solicitantului și ștampila solicitantului?
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8.

Se verifica daca Cererea de finanțare este tehnoredactata în limba română și
respectă formatul tip.
Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul
solicitantului.
Se verifica dacă documentul este destinat solicitantului

9.

Se verifica dacă documentele sunt in termenul de valabilitate

10.

Dosarul cererii de finantare are aplicata ștampila solicitantului (dupa caz) și
semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a imputernicitului
desemnat in acest sens si care trebuie sa prezinte o imputernicire notariala ?

11.

Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu
sintagma „nu se aplică ”?
Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform
Documentelor statutare , precum și a datelor din cererea de finanțare –
secțiunea Solicitant
Documentele statutare

6.
7.

12.

13.

1. IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F:
- Certificatul constatator cu informaţii extinse, emis de Oficiul
Registrului Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de
înregistrarea Cererii de finanţare
- Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului
în copie ”conform cu originalul”
2. Unităţi administrativ teritoriale:
- Hotărârea Consiliului Judeţean/Consiliului Local de constituire,
sentinţa de validare a reprezentantului legal a autorităţii
administraţiei publice locale
3. Instituții publice/Regii autonome:
- Actele juridice de constituire şi statutul/regulamentul de organizare şi
funcţionare confrom legislației în vigoare
4. Pentru ONG/Asociatii:
- Extras complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor pentru
Asociaţiile/ONG-urile care functioneaza conform OG nr. 26/2000, în
original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii
de finanţare – în original
- Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din
hotărârile Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul;
- Statut împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile
Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul; *Se
recomandă anexarea la Cererea de finanţare a unui act constitutiv
consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea
solicitantului, până la depunerea cererii de finanţare). Informaţiile din
Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate
modificările acestuia, trebuie să corespundăcu informaţiile stipulate
în Extrasul complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului
comercial: se va prezenta și Avizul de recunoaștere emis conform
Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare– în
copie conformă cu originalul
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5. Pescari autorizați/Membrii familiilor de pescari care sunt constituiți
într-o formă juridică (societate, P.F.A., Î.F., I.I., etc.):
- autorizație de pescuit comercial valabilă la data depunerii pentru
solicitant sau membru de familie
- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea
Cererii de finanţare
6. Persoanele fizice care lucrează în sectorul pescuitului și care sunt
constituite într-o formă juridică (societate, P.F.A., I.F., etc.):
- contract de muncă înregistrat la ITM în Revisal;
- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea
Cererii de finanţare
- autorizație de funcționare valabilă la data depunerii cererii de
finanțare, din partea angajatorului, din care să reiasă că societatea
activează în sectorul pescuitului
Pentru solicitanții privați:
În funcție de specificul investiției se vor depune următoarele seturi de
documente:
I. Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj:
- Anexa 3A - Planul de afaceri împreună cu:
a) Studiul de fezabilitate însoțit de devizul general şi devizele pe obiect ale
investiţiei întocmite conform HG 907/2016 în cazul proiectelor cu lucrări de
construcţii-montaj;
sau
b) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii însoţită de devizul
general şi devizele pe obiect ale investiţiei întocmite conform HG 907/2016,
în cazul proiectelor ce prevăd intervenţii la construcţiile existente;
sau
c) Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, însoţit de devizul general
şi devizele pe obiect ale investiţiei întocmite conform HG 907/2016 în cazul
obiectivelor mixte de investiţii;
II. Pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj:
Anexa 3B - Memoriul justificativ
Excepție: În cazul solicitanților care își încep activitatea în domeniul
acvaculturii, proiectul presupune doar achiziția de echipamente iar valoarea
investiției nu depășește 50.000 EUR se va prezenta doar Anexa 3A - Planul de
afaceri.
Pentru solicitanții publici se vor depune
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- Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii însoţită de devizul
general şi devizele pe obiect ale investiţiei întocmite conform HG 907/2016,
în cazul proiectelor ce prevăd intervenţii la construcţiile existente (Anexa 3);
sau
‐Studiul de fezabilitate însoţit de devizul general şi devizele pe obiect ale
investiţiei întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de
investiţii, (Anexa 3)
Sau
‐ Studiul de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia
de avizare a lucrărilor de intervenţii, însoţit de devizul general şi devizele pe
obiect ale investiţiei întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor
mixte de investiţii, după caz, (Anexa 3).
- În cazul proiectelor fără construcții montaj se va depune memoriul
justificativ (Anexa 3C)
Anexa 3 din prezentul Ghid are un caracter informativ. Pentru Dosarul de
candidatură depus la FLAG Neamt, se ataşează SF/ DALI după modelul din
HG 907/ 2016, actualizat la zi.
15.

Ultimul Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la
Administraţia Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau
contul de rezultat patrimonial (rezultatul obţinut anual ca diferenţă între
venituri constate – realizate şi cheltuielile angajate)
sau
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară în cazul
solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate în anul anterior depunerii
Cererii de finanțare.
Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că
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, precedenţi 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 înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă
documentele mai sus menționate.

16.

Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra
activelor pe care se fac investiţiile sau Copie legalizată a Contractului de
închiriere, superficie sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosinţă
asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor
acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului de finanțare
nerambursabilă şi momentul finalizării perioadei de monitorizare a
proiectului) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu
privire la realizarea investiției, după caz, sau Inventarul bunurilor ce aparțin
domeniului public al comunei / comunelor / municipiului / consiliului
județean, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică
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și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în
Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) – pentru
instituții publice
17.

Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de
depunerea Cererii de finanțare, din care să rezulte că terenurile și imobilele
trebuie să fie libere de orice sarcini.
Sau
Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de
depunerea Cererii de finanțare, din care să rezulte că înscrierea dreptului de
folosință a imobilelor, precum și faptul că acestea sunt libere de orice sarcini.
* Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de formare, dotări şi
lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte
funciară.
**Pentru proiectele care prevăd contribuţie în natură, se vor prezenta
extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile şi imobilele ce
fac obiectul contribuţiei trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce
afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii
având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în
curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii
cererii de finanţare.

18.

Documente doveditoare pentru initierea demersurilor in vederea obtinerii:
- actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului
- avizelor, acordurilor necesare investitiei, dupa caz
(A se vedea Anexele 3 si 3.1 aferente ghidurilor solicitantului). In
conformitate cu capitolul 6 din SF si capitolul 7 din DALI, solicitantii (publici
si privati) care vizeaza investitii cu constructii – montaj trebuie sa aiba in
vedere obtinerea de documente de urbanism, acorduri si avize conforme.

19.

Declaraţia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii
Cererii de finanţare înregistrată la Administraţia Financiară conform
legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi
individuale / întreprinderi familiale (Declarația 200).

20.

Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor
atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc
valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de
bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5),
art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în
devizele pe obiect.
Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte
pentru valoarea estimativă ce depășește 450.200 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă
în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 450.200 LEI (exclusiv
TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese,
menționată în devizele pe obiect.
Pentru ofertele indicative de preț prezentate se vor respecta detaliile
menționate în secțiunile -Descrierea investiției și Costurile estimative ale
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investiţiei-din Studiul de fezabilitate (Anexa 3), respectiv Anexa 8-Memoriul
justificativ (Anexa 3C).
Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului
(după caz).
Ofertele indicative de preț trebuie să fie în perioada de valabilitate la data
depunerii proiectului
21.

Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect (se verifică
conținutul și valabilitatea documentelor)

22.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor /Hotararea Consiliului Local/
Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate /
întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind
aprobarea investiţiei, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului

23.

Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent
de solicitant, privind valoarea de piaţă a terenului/imobilelor care se doresc
a fi achiziţionate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult şase luni înaintea
depunerii Cererii de finanțare), dupa caz

24.

Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent
de solicitant, privind valoarea de piaţă a aportului în natură adus conform
art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult
şase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), dupa caz

25.

Raportul de expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiilor existente
(întocmit cu cel mult trei luni înaintea depunerii cererii de finanţare)- în
cazul modernizărilor

26.

Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect,
responsabil financiar, expert de specialitate) se vor prezenta următoarele
documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoțit de Diplome de studii
/ Certificat de formare/calificare/instruire, Copie după Carnet de
muncă/Adeverință de vechime / Extras REVISAL, în copie conformă cu
originalul - după caz

27.

Parteneriatul semnat pentru depunerea proiectului, după caz

28.

Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat
(duplicatul eliberat de notar), clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi
activităţile pentru care este dată împuternicirea, după caz

29.

Cazierul judiciar al solicitantului

30.

Raportul emis de catre expertii tehnici si/ sau consilierii de proprietate
industriala/ intelectuala atestati de catre OSIM – Oficiul de Stat pentru
Investitii si Marci si/ sau de catre Ministerul de Justitie din care sa rezulte ca
proiectul prezinta caracteristici inovatoare, dupa ca la nivel local - daca este
cazul
Declaratie pe propria raspundere a solicitantului prin care se angajeaza sa
asigure accesul publicului la rezultatele proiectului
Alte documente justificative, după caz (de ex. pentru incadrarea in
intensitatea sprijinului solicitat la 90%,)

31.
32
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Formular Cerere de finanțare împreună cu:
Anexa A - Declarație de angajament
Anexa B - Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
Anexa C - Declaraţia de eligibilitate
Anexa D - Declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse
Anexa E - Declaraţie privind admisibilitatea cererii
Anexa F - Declarație privind nedeductibilitatea TVA
Anexa G - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM, după
caz
Anexa G1 – Declaratie pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis
Anexa G2– Declaratie privind neincadrarea in intreprinderi in dificultate
Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului cu investitii
CRITERII ELIGIBILITATE

34.

Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?
Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / alt
document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale
organizatiei, in Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea
Solicitant -Date de identificare.
Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate.
Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate
Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru acordarea
ajutorului de minimis?
Se verifica datele înscrise in Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant Date
de identificare si în Certificatul constatator emis de ONRC / alt document
conform legii din care se pot verifica
-datele de identificare ale organizatiei,
-codul/coduri CAEN pentru care se solicita finantare sunt conform Listei de
coduri CAEN eligibile prin Ordinul de minimis POPAM
Se verifica datele inscrise in Cererea de Finantare/ SF/DALI/ Plan de afaceri/
Memoriu Justificativ daca
- durata de implementare a unui proiect nu va depăsi data de 31.12.2023,
dată limită în care trebuie să se incadreze inclusiv după eventualele prelungiri
aprobate în condițiile legilor si procedurilor în vigoare, pentru încadrarea în
prevederile Reg.(UE) 1303/2013.

Se verifica Anexa A- Declaratie de angajament daca
-solicitantul se obligă să menţină investiţia pe o perioadă de cel puţin 5 ani de
la momentul finalizării proiectului;
Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate in corelare cu Anexa GDeclaratie privind incadrarea in IMM si in corelare cu Situatiile financiare
daca:
-solicitantul nu se afla in categoria de beneficiari restrictionati de la finantare
-valoarea totală a ajutoarelor de minimis 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 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, dar nu pentru achizitionarea de vehicule de transport
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rutier de marfa) sau echivalentul în lei a 500.000 de euro în cazul
întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;
Se verifica Anexa 4- Anexe financiare- Intreprindere in dificultate daca
-solicitantul se incadreaza sau nu in categoria intreprinderilor aflate in
dificultate
Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate
Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?
Se verifica Certificatul 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 menţionat în documentele statutare, 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)
Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare

36.

Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care sa reflecte
activitatea specifica din proiect?
Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare
ale organizatiei

37.

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

38.

Solicitantul nu se află în proces de insolventa, faliment, lichidare, fuziune,
reorganizare.
Se verifică
- Certificatul constatator cu informaţii extinse emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului/declaratia de eligibilitate Anexa C

39.

Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru
POP/POPAM
Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate pentru POP/POPAM
Se verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DGAMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM
pentru solicitant
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Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior
Se verifică ultimele situatii financiare înregistrate la Administraţia Fiscală
Fiscală sau contul de rezultat patrimonial sau situatiile financiare aprobate
de adunarea generala a actionarilor/asociatilor/asociatului unic pentru anul
precedent
Sau Declaraţia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii
Cererii de finanţare înregistrată la Administraţia Financiară conform
legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi
individuale / întreprinderi familiale (Declarația 200).
Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că
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, precedenţi 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.
Solicitanții înființați în anul depunerii Cererii de finanțare nu vor prezenta
documentele mai sus menționate
Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea
financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale
proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?
Se verifică Anexa A - Declarația de angajament

42.

Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea
de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice
naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?
Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea
dublei finanțări

43.

44.

45.

Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?
Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de
șanse)
Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a
proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale
proiectului fără construcţii-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a
proiectului cu construcţii-montaj?
Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al 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
Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de1 % (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?
Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al 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
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cu construcții –montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii
fără construcții –montaj
46.

47.

48.

49.

Proiectul respectă intensitatea ajutorului public conform prevederilor
regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 şi nu depăşeşte valoarea maximă
eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului.
Pentru cererile de finantare care nu se supun ajutorului de minimis:
- 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri, agenți economici din
categoria micro-întreprinderilor (PFA, II, IF);
- 100% pentru organisme de drept public;
- 75%/80% - conform art. 95 alin. (4) din Reg. (UE) nr. 508/2014, pentru
organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial
sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul
pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute conform Ordinului
772/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;
- 90% pentru entități care asigură accesul publicului la rezultatele
proiectului și care îndeplinesc unul dintre criteriile:
(i)
este în interesul colectiv;
(ii)
are un beneficiar colectiv;
(iii)
are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local;
Pentru solicitanții, operatori economici, care nu se încadrează în categoria
IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.
Se verifică in Cererea de finantare respectarea procentului de finanţare
nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, dupa caz, de
asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului.
Se verifica Anexa G- Declaratia privind incadrarea in IMM.
Se verifica Raportul de expertiza, emis de catre expertii tehnici specializati in
inovare si/ sau consilierii de proprietate industriala/ intelectuala atestati de
catre OSIM – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si/ sau de catre Ministerul
de Justitie, din care sa rezulte ca proiectul prezinta caracteristici inovatoare la
nivel local,
Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de
asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor
financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere
intereselor financiare ale Comunităților Europene?
Se verifică cazierul judiciar
Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare
stabilită în Ghidul solicitantului
Se verifica dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare
a proiectului.
Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării,
îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru incadrarea
operatiunilor/proiectelor finațante în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală
pentru zonele de pescuit în categoria operatiunilor/proiectele cu
caracteristilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul
Solicitantului?
Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de catre expertii
tehnici specializati in inovare si/ sau consilierii de proprietate industriala/
intelectuala atestati de catre OSIM – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si/
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sau de catre Ministerul de Justitie, din care sa rezulte ca proiectul prezinta
caracteristici inovatoare 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.
Cheltuielile cu achizitia constructiilor se incadreaza in limita a 50% din totalul
cheltuielilor eligibile
Se verifica cererea de finantare, devizul pe obiect si devizul general.
Se verifica in Bugetul indicativ al proiectului daca se respecta limita maxima
(Anexa H)
Proiectul respecta prevederile legislative privind contribuția în natură, care
nu poate depasi 10% din valoarea eligibila a proiectului?
Se verifica indeplinirea pragului de 10% a valorii contributiei in natura, din
valoarea eligibila a proiectului.
Au fost trimisa Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare ?
In urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de
finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (daca este cazul)
Se verifica Raportul de verificare pe teren, daca este cazul
Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV
Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 13-31 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 /nu prezinta completarile solicitate 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 32-51 nu este îndeplinită, iar în Lista de
verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanţare este declarată neeligibilă.

Observaţii experţi
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Rezultatul verificărilor Cererii de finanţare

Nume/
prenume experţi

Conformă

Neconformă

Eligibilă

Neeligibilă

DATA

Semnătură
experţi

Expert 1
……………
………

..............
Expert 2
……………

………

..............

Observații Manager FLAG .............:
....................................................................................................................................................
Manager FLAG …………:
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 RESPINS

Nume şi Prenume: .................................
Semnătura.....................
Data:..............................
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Formular POVCE03
LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII *
(se aplica pentru proiecte fara investitii)
Prioritatea Uniunii Nr. :.........................................................................
Măsura Nr. ...........................................................................................................
STRATEGIA ........................................................................................
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG ..........
Solicitant

Responsabil legal

Denumire……………………………

Nume …………………………

Tel/fax………………………

Prenume .................................

Email …………...................

Funcţie ...............................

Nr.
Crt.

Puncte de verificat

DA

CRITERII CONFORMATITATE
1.

2.

3.

4.

Dosarul cererii de finanțare a fost adus la sediul FLAG personal de către
reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta
în termenul stabilit?
Dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie
simpla) + 2 CD. CD-urile conțin in format pdf întreaga documentație?
Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este
numerotată în ordine crescătoare de la ”1” la “n”, iar “n” este numărul total
al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele
anexate?
Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu
numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?
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Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea
„Acest dosar conține n pagini scrise” și semnătura reprezentantului legal al
solicitantului și ștampila solicitantului?

8.

Se verifica daca Cererea de finanțare este tehnoredactata în limba română și
respectă formatul tip.
Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul
solicitantului.
Se verifica dacă documentul este destinat solicitantului

9.

Se verifica dacă documentele sunt in termenul de valabilitate

10.

Dosarul cererii de finantare are aplicata ștampila solicitantului (dupa caz) și
semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a imputernicitului
desemnat in acest sens si care trebuie sa prezinte o imputernicire notariala ?

11.

Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu
sintagma „nu se aplică ”?
Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform
Documentelor statutare , precum și a datelor din cererea de finanțare –
secțiunea Solicitant
Documentele statutare

6.
7.

12.

13.

1. IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F:
- Certificatul constatator cu informaţii extinse, emis de Oficiul
Registrului Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de
înregistrarea Cererii de finanţare
- Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului
în copie ”conform cu originalul”
2. Unităţi administrativ teritoriale:
- Hotărârea Consiliului Judeţean/Consiliului Local de constituire,
sentinţa de validare a reprezentantului legal a autorităţii
administraţiei publice locale
3. Instituții publice/Regii autonome:
- Actele juridice de constituire şi statutul/regulamentul de organizare şi
funcţionare confrom legislației în vigoare
4. Pentru ONG/Asociatii:
- Extras complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor pentru
Asociaţiile/ONG-urile care functioneaza conform OG nr. 26/2000, în
original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii
de finanţare – în original
- Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din
hotărârile Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul;
- Statut împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării
generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul; *Se recomandă
anexarea la Cererea de finanţare a unui act constitutiv consolidat
(care suprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea
solicitantului, până la depunerea cererii de finanţare). Informaţiile din
Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate
modificările acestuia, trebuie să corespundăcu informaţiile stipulate în
Extrasul complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului
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comercial: se va prezenta și Avizul de recunoaștere emis conform
Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare– în copie
conformă cu originalul
5. Pescari autorizați/Membrii familiilor de pescari care sunt constituiți
într-o formă juridică (societate, P.F.A., Î.F., I.I., etc.):
- autorizație de pescuit comercial valabilă la data depunerii pentru
solicitant sau membru de familie
- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea
Cererii de finanţare
6. Persoanele fizice care lucrează în sectorul pescuitului și care sunt
constituite într-o formă juridică (societate, P.F.A., I.F., etc.):
- contract de muncă înregistrat la ITM în Revisal;
- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea
Cererii de finanţare
- autorizație de funcționare valabilă la data depunerii cererii de
finanțare, din partea angajatorului, din care să reiasă că societatea
activează în sectorul pescuitului
Pentru solicitanții private se va depune:
Anexa 3B - Memoriul justificativ
Excepție: În cazul solicitanților care își încep activitatea în domeniul
acvaculturii, proiectul presupune doar achiziția de echipamente iar valoarea
investiției nu depășește 50.000 EUR se va prezenta doar Anexa 3A - Planul de
afaceri.
Pentru solicitanții publici se vor depune>
Anexa 3C - Memoriul justificativ (Anexa 3C)

15.

Ultimul Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la
Administraţia Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau
contul de rezultat patrimonial (rezultatul obţinut anual ca diferenţă între
venituri constate – realizate şi cheltuielile angajate)
sau
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară în cazul
solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate în anul anterior depunerii Cererii
de finanțare.
Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că
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, precedenţi 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 înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă
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documentele mai sus menționate.

16.

Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor
atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc
valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de
bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5),
art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în
devizele pe obiect.
Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului
(după caz).
Ofertele indicative de preț trebuie să fie în perioada de valabilitate la data
depunerii proiectului

17.

Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect (se verifică
conținutul și valabilitatea documentelor)

18.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor /Hotararea Consiliului Local/
Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate /
întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind
aprobarea investiţiei, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului

19

Raport de expertiza, emis de catre expertii tehnici specializati in inovare si/
sau consilierii de proprietate industriala/ intelectuala atestati de catre
OSIM – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si/ sau de catre Ministerul de
Justitie, din care sa rezulte ca proiectul prezinta caracteristici inovatoare la
nivel local,

20.

Ultimul Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la
Administraţia Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau
contul de rezultat patrimonial (rezultatul obţinut anual ca diferenţă între
venituri constate – realizate şi cheltuielile angajate)
sau
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară în cazul
solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate în anul anterior depunerii Cererii
de finanțare.
Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că
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, precedenţi 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 înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă
documentele mai sus menționate.
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21.

PROCEDURA OPERATIONALA DE
VERIFICARE A CONFORMITATII
ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII
PROIECTELOR
Cod POVCE e.I.r.1

22.

Declaraţia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii
Cererii de finanţare înregistrată la Administraţia Financiară conform
legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi
individuale / întreprinderi familiale (Declarația 200).
Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect,
responsabil financiar, expert de specialitate) se vor prezenta următoarele
documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoțit de Diplome de studii /
Certificat de formare/calificare/instruire, Copie după Carnet de
muncă/Adeverință de vechime / Extras REVISAL, în copie conformă cu
originalul - după caz

23.

Parteneriatul semnat pentru depunerea proiectului, după caz

24.

Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat
(duplicatul eliberat de notar), clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi
activităţile pentru care este dată împuternicirea, după caz

25.

Cazierul judiciar al solicitantului

26.

Raportul emis de catre expertii tehnici si/ sau consilierii de proprietate
industriala/ intelectuala atestati de catre OSIM – Oficiul de Stat pentru
Investitii si Marci si/ sau de catre Ministerul de Justitie din care sa rezulte ca
proiectul prezinta caracteristici inovatoare, dupa ca la nivel local - daca este
cazul
Declaratie pe propria raspundere a solicitantului prin care se angajeaza sa
asigure accesul publicului la rezultatele proiectului
Alte documente justificative, după caz (de ex. pentru incadrarea in
intensitatea sprijinului solicitat la 90%,)

27.
28.
29.

Formular Cerere de finanțare împreună cu:
Anexa A - Declarație de angajament
Anexa B - Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
Anexa C - Declaraţia de eligibilitate
Anexa D - Declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse
Anexa E - Declaraţie privind admisibilitatea cererii
Anexa F - Declarație privind nedeductibilitatea TVA
Anexa G - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM, după
caz Anexa G1 – Declaratie pe proprie raspundere privind ajutoarele de
minimis
Anexa G2– Declaratie privind neincadrarea in intreprinderi in dificultate
Anexa H1 - Bugetul indicativ al proiectului
CRITERII ELIGIBILITATE

30.

Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?
Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / alt
document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale
organizatiei, in Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea
Solicitant -Date de identificare.
Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate.
Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
2014-2020

Editia 1
Revizia 1/2022
Pagina 19
Exemplar 1

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL
PESCARESC NEAMT

31.

PROCEDURA OPERATIONALA DE
VERIFICARE A CONFORMITATII
ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII
PROIECTELOR
Cod POVCE e.I.r.1

Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?
Se verifica Certificatul 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 menţionat în documentele statutare, 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)
Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare

32.

Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care sa reflecte
activitatea specifica din proiect?
Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare
ale organizatiei

33.

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

34.

Solicitantul nu se află în proces de insolventa, faliment, lichidare, fuziune,
reorganizare.
Se verifică
- Certificatul constatator cu informaţii extinse emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului/declaratia de eligibilitate Anexa C

35.

Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru
POP/POPAM
Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate pentru POP/POPAM
Se verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DGAMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM
pentru solicitant

36.

Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior
Se verifică ultimele situatii financiare înregistrate la Administraţia Fiscală
Fiscală sau contul de rezultat patrimonial sau situatiile financiare aprobate
de adunarea generala a actionarilor/asociatilor/asociatului unic pentru anul
precedent
Sau Declaraţia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii
Cererii de finanţare înregistrată la Administraţia Financiară conform
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PROCEDURA OPERATIONALA DE
VERIFICARE A CONFORMITATII
ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII
PROIECTELOR
Cod POVCE e.I.r.1

legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi
individuale / întreprinderi familiale (Declarația 200).
Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că
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, precedenţi 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.
Solicitanții înființați în anul depunerii Cererii de finanțare nu vor prezenta
documentele mai sus menționate
Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea
financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale
proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?
Se verifică Anexa A - Declarația de angajament

38.

Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea
de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice
naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?
Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea
dublei finanțări

39.

40.

41.

42.

Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?
Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de
șanse)
Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a
proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale
proiectului fără construcţii-montaj ?
Proiectul respectă limita maximă de 1 % 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 fără construcții –montaj?
Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă
limita maximă de 1% 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
fara construcții –montaj
Proiectul respectă intensitatea ajutorului public conform prevederilor
regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 şi nu depăşeşte valoarea maximă
eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului .
Pentru cererile de finantare care nu se supun ajutorului de minimis:
- 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri, agenți economici
din categoria micro-întreprinderilor (PFA, II, IF);
- 100% pentru organisme de drept public;
- 75%/80% - conform art. 95 alin. (4) din Reg. (UE) nr. 508/2014, pentru
organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial
sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
2014-2020

Editia 1
Revizia 1/2022
Pagina 21
Exemplar 1

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL
PESCARESC NEAMT

PROCEDURA OPERATIONALA DE
VERIFICARE A CONFORMITATII
ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII
PROIECTELOR
Cod POVCE e.I.r.1

pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute conform Ordinului
772/2007 cu modificarile si completarile ulterioare
- 90% pentru entități care asigură accesul publicului la rezultatele
proiectului și care îndeplinesc unul dintre criteriile:
(i) este în interesul colectiv;
(ii) are un beneficiar colectiv;
(iii) are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local;
Pentru solicitanții, operatori economici, care nu se încadrează în categoria
IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.
Se verifică in Cererea de finantare respectarea procentului de finanţare
nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, dupa caz, de
asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului.
Se verifica Anexa G- Declaratia privind incadrarea in IMM.
Se verifica Raportul de expertiza, emis de catre expertii tehnici specializati in
inovare si/ sau consilierii de proprietate industriala/ intelectuala atestati de
catre OSIM – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si/ sau de catre Ministerul
de Justitie, din care sa rezulte ca proiectul prezinta caracteristici inovatoare la
nivel local,
43.

Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de
asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor
financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere
intereselor financiare ale Comunităților Europene?
Se verifică cazierul judiciar

44.

Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare
stabilită în Ghidul solicitantului
Se verifica dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare
a proiectului.

45

Proiectul respecta prevederile legislative privind contribuția în natură, care
nu poate depasi 10% din valoarea eligibila a proiectului?
Se verifica indeplinirea pragului de 10% a valorii contributiei in natura, din
valoarea eligibila a proiectului.

46.

Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării,
îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru incadrarea
operatiunilor/proiectelor finațante în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală
pentru zonele de pescuit în categoria operatiunilor/proiectele cu
caracteristilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul
Solicitantului?
Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de catre expertii
tehnici specializati in inovare si/ sau consilierii de proprietate industriala/
intelectuala atestati de catre OSIM – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si/
sau de catre Ministerul de Justitie, din care sa rezulte ca proiectul prezinta
caracteristici inovatoare 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.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
2014-2020

Editia 1
Revizia 1/2022
Pagina 22
Exemplar 1

PROCEDURA OPERATIONALA DE
VERIFICARE A CONFORMITATII
ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII
PROIECTELOR
Cod POVCE e.I.r.1

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL
PESCARESC NEAMT

47.

Editia 1
Revizia 1/2022
Pagina 23
Exemplar 1

Au fost trimisa Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare ?

Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV
Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 13-27 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 /nu prezinta completarile solicitate 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 28-45 nu este îndeplinită, iar în Lista de
verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanţare este declarată neeligibilă.

Observaţii experţi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rezultatul verificărilor Cererii de finanţare

Nume/
prenume experţi

Conformă

Neconformă

Eligibilă

Neeligibilă

DATA

Semnătură
experţi

Expert 1
……………
..............

………

Expert 2
……………
..............

………

Observații Manager FLAG .............:
....................................................................................................................................................
Manager FLAG …………:
 APROBAT

 RESPINS

Nume şi Prenume: .................................
Semnătura.....................
Data:..............................
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Formular POVCE04
FLAG NEAMT
Nr. de inregistrare……………data……………..…

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de muncasi sporirea coeziunii
teritoriale
Masura Nr. III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub
responsabilitatea comunitatii- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
Masura nr. ……………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibila………………..……(lei);

Nr inregistrare proiect FLAG
Solicitant

Reprezentat legal

Denumire………………………………..…….....................

Nume

Statut juridic …………....... Tel/fax………………………
Email ……………………………………………………………

Prenume
Functie

Va aducem la cunostinta faptul ca, in urma verificarii efectuate in etapa de conformitate
administrativa/eligibilitate/evaluare calitativa/selectie asupra Cererii de finantare avand nr. de
inregistrare………………… a rezultat necesitatea clarificarii unor subiecte pe care vi le prezentam
in partea I din acest formular.
Va rugam sa completati partea a II-a a formularului si sa transmiteti clarificarile la FLAG
Neamt in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii.
In cazul in care raspunsul dumneavoastra nu ne parvine in termenul mentionat sau
documentele nu respecta cerintele sau nu ofera clarificarile solicitate, Cererea dumneavoastra de
finantare va fi declarata neconforma.
Manager FLAG
(Nume, prenume, semnătura, data)
L.S.

Expert evaluator
(Nume, prenume, semnătura, data)
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PARTEA I
A se completa de expertul FLAG
Referinta
Nr.
crt.

(document
/pct. din
doc.)

Subiecte de clarificat/Document lipsa

1
2

Pentru motivarea raspunsului dumneavoastra va rugam sa atasati urmatoarele documente
1…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
2…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
3…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
4…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
5…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
PARTEA II
A se completa de Solicitant
1. Precizarile Reprezentantului legal referitoare la solicitarile mentionate in Partea I :
Referinta
Nr.
crt.

(document /pct. din
doc.)

Precizari

1
2
Declar ca sunt de acord cu modificarile si atasez urmatoarele documente solicitate:
1…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
2…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
Reprezentant legal al solicitantului
(nume, prenume,semnatura, stampila, data)
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Formular POVCE05

FLAG Neamt
Nr. de inregistrare……………data……………..…
In atentia
Denumirea Solicitantului …………………………………
Adresa Solicitantului…………………………………

NOTIFICARE VIZITA IN TEREN
Stimata Doamna/Stimate Domn,

Va facem cunoscut ca in data de………………………………………….incepand cu
orele……………….…………expertii FLAG Neamt………………………………………… vor
efectua o verificare la locul de implementare al proiectului afferent cererii de finantare cu nr
de inregistrare …………………………………………….
Va rugam sa desemnati un reprezentant al structurii dvs pentru participarea la
efectuarea vizitei pe teren si verificarii informatiilor cuprinse in cererea de finantare,
conform prevederilorcuprinse in GhidulSolicitantului.

Intocmit
Expert evaluator

Cu stima,
Manager FLAG
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Formular POVCE06
FLAG NEAMT
Nr. de inregistrare……………data……………..…

Raport de verificare pe teren
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de muncasi sporirea
coeziunii teritoriale
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ

Masura nr. ……………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibila………………..……(lei);
Nr inregistrare proiect FLAG
Solicitant

Reprezentat
legal/Responsabil proiect

Denumire………………………………..……..................... Nume
Statut juridic ………….......
Tel/fax……………………… Email

Prenume
Functie

Localizarea proiectului…………………………………………
Descrierea
situatiei
existente
la
momentul
vizitei
pe
teren…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………
Observatii:
……………………………………………………………………………………………………
Verificarile s-au axat pe analizarea si verificarea realitatii informatiilor din cererea de
finantare si documentele justificative la locul de implementare al proiectului.

ATENTIE! Argumentati la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea
verificarii sau consultarii lui, precum si concluzia desprinsa in urma verificarii
acestuia.
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Nr
crt

PROCEDURA OPERATIONALA DE
VERIFICARE A CONFORMITATII
ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII
PROIECTELOR
Cod POVCE e.I.r.1

Obiectul analizei/verificarii

1.

Datele
de
identificare
ale
terenului/imobilului unde se va realiza
investitia corespund realitatii?

2.

Datele prezentate in Raportul de
expertiza/alte
rapoarte
corespund
realitatii?

3.

Au fost realizate fotografii la data vizitei
pe teren pentru prezentarea situatiei
existente?

4.

Operatiunea este incheiatain mod fizic
sau implementata integral la data
depunerii cererii de finantare?

5.

Alte verificari
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Rezultatul verificarii pe teren
Da

Nu

Nu este
cazul

In urma verificarii pe teren:

□Informatiile din cererea de finantare si documentele justificative corespund
realitatii la locul de implementare al proiectului.

□Informatiile din cererea de finantare si documentele justificative corespund
realitatii la locul de implementare al proiectului.

Expert evaluator
(Nume, prenume, semnatura, data)
Responsabil activitati monitorizare si coordonare
(Nume, prenume, semnatura, data)
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Formular POVCE07
FLAG Neamt
Nr. de inregistrare……………data……………..…
In atentia
Denumirea Solicitantului …………………………………
Adresa Solicitantului…………………………………
NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA /
NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANTARE

StimataDoamna/StimateDomn,

Va facem cunoscut ca cererea dumneavoastra de finantare nerambursabila
inregistrata la FLAG Neamt
Nr de
inregistrare
A fost declarata neconforma/neeligibila
administrative si eligibilitatii

dupa

verificarea

conformitatii

Cererea de finantare a fost declarata neconforma administrativ/neeligibila din
urmatoarele motive:
1)
………………………………………………………………….
2)
…………………………………………………………………..
In cazul in care doriti sa contestati rezultatul verificarilor, contestatia se depune
prin posta cu confirmare de primire sau personal la sediul FLAG Neamt, in localitatea
Savinesti, strada Aleea Parcului nr. 1, judetul Neamt, cod postal 617410, in termen de
10 zile lucratoare de la data primirii prezentei Notificari, conform procedurii
operationale de solutionare a contestatiei.
Va multumim pentru interesul pe care il manifestati in legatura cu Programul
Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.

Cu stima,
Manager FLAG
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Formular POVCE08
APROB,
Manager FLAG / Director general
FLAG / DGP-AM POPAM
SOLICITANT……………………………………..
SOLICITARE DE RENUNTARE
la cererea de finantare
CATRE: ________________________
Va rugam sa aprobati renuntarea la cererea de finantare inregistrata la DGP-AM
POPAM/ FLAG Neamt cu nr. de inregistrare:
Nr. inregistrare/
COD SMIS

pentru

proiectul

cu

titlul…………………………………………………………………,

inregistrat la DGP-AM POPAM / FLAG Neamt in sesiunea din luna…………………
anul………… din urmatorul motiv: ______________________________________

Reprezentant legal al solicitantului:
Nume...................................
Prenume....................................
Semnatura.......................................
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POVCE09

Dispoziţie internă nr................... din .....................................
De numire a expertului evaluator pentru verificarea conformității administrative și a
eligibilității proiectelor depuse în cadrul Măsurii......................................................
În conformitate cu prevederile contractului de finanţare nerambursabilă din Programul
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru implementarea
strategiilor de dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității a zonelor pescărești
nr. 95/ 29.12.2017și ale procedurii operaționale de verificare a conformității și
eligibilității (POVCE),
Începând

cu

data

.......................................,
administrative

și

a

de...................................
expert
eligibilității

evaluator

se

pentru

proiectelor

desemnează
verificarea

depuse

în

dl/

dna

conformității

cadrul

Măsurii

........................................... din cadrul Strategia de Dezvoltare Locala Integrata a Zonei
Pescaresti Neamt.
Atribuțiile acestuia sunt stabilite în fişa de post.

Manager FLAG
(nume, prenume, semnătura,data)
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Formular POVCE10
ETICHETA ÎNREGISTRARE

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

CERERE DE FINANȚARE

Nr.
Înregistrare………………………………

Înregistrat de către:
Nume, prenume……………………..
Semnătura

(se completează cu numărul alocat din Registrul special
înregistrare CF)

…………………………………………..

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea
coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
Măsura nr. ………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : ………...……………………………………………….............................
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Responsabil legal de proiect
Denumire………………………………..…….. Nume…………………………………………..
Statut juridic …………................................... Prenume……………………………………….
Tel/fax………………………........................... Funcție………………………………………….
Email……………………………………………
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Formular POVCE 11
DECLARATIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE
Subsemnatul/ subsemnata ……………………. (nume, prenume), in functia de
............................................................ in cadrul Comitetului de selecţie al proiectelor nominalizat
pentru a realiza verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare:

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea
coeziunii teritoriale
Masura:
…………………………………………………………………………………………………
Titlul proiectului:
………………………………………………………………………………………………
Nr.
inregistrare
FLAG/COD
SMIS

Solicitant:
………………………………………………………………………………………………
Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat și OUG
66/2011 cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere:
 nu acord servicii de consultanta solicitantului;
 nu detin parti sociaIe, parti de interes, actluni din capitalul subscris al
solicitantului si nu fac parte din consiliul de adrninistratie/ organul de
conducere ori de supervizare al solicitantului;
 nu sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu
persoane care detin parti sociaIe, parti de interes, actiuni din capitalul
subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de adrninistratie/
organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
 nu am vreun interes de natura sa-mi afecteze impartialitatea pe parcursul
procesului de verificare/ evaluare/ aprobare a cererii de finantare.
În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt in incompatibilitate, voi declara
aceasta imediat şi voi propune sa fiu înlocuit/ă în verificarea cererii în cauză, în
conformitate cu prevederile procedurii operaţionale pentru evitarea conflictului de
interese.
Semnatura,
Data
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Formular POVCE12

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. înregistrare…………………/ data………………
Denumire FLAG:

Vă transmitem alăturat, documentele menționate în Anexa.
(nume, prenume, semnătură, dată, ștampilă-dupa caz)

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
Nr.
crt.

Numărul de înregistrare al documentului (Cerere Denumirea documentului
de finanțare, Dosar administrativ care cuprinde
documentul cu nr. de inregistrare etc.)

1
2
….

Denumire FLAG………………………….
Am predat: (nume, prenume, semnătura, data)

Am primit:
(nume, prenume, semnătura, data)
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Formular POVCE13

Proces verbal de predare primire

Astazi…………………………………………, subsemnata/ subsemnatul ……………………………………………………………
expert in cadrul ……………………., si domnul/doamna ……………………………………….., in calitate de
reprezentant legal al ……………………………………………se realizeaza predarea – primirea exemplarului
ORIGINAL al urmatoarei Cereri de finantare:

Nr. crt.

Nr. Cerere de finantare

Solicitant

Nr. pagini

Am predat

Am primit

Expert: …………………………………….

Solicitant: ………………………….

Nume Prenume:

Nume Prenume:

Semnatura:

Semnatura:

Data:

Data:
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Formularul POVCE14

DECLARATIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII
Prioritatea Uniunii Nr… : ………………………………………………………………………
Măsura Nr. :………………………………………………………………………………………
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI NEAMT
Masura nr....................
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Denumire………………………………..…….......................................................................................
Statut juridic ………….......................................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email …………………………………………………………….........

Subsemnatul/a.......................................................................................posesor al CI/BI/ Pasaport
seria.......nr................., CNP.....................eliberata de..............la data de................., cunoscand ca falsul
in declaratii este pedepsit de legea penala, declar pe propria raspundere in calitate de reprezentant
legal, ca solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ..............denumire solicitant...........care a depus
Cererea de finantare din care aceasta declaratie face parte integranta, avand la Oficiul National al
Registrului Comertului Nr......... si/sau Codul de inregistrare fiscala (CIF)........ constituit in baza.........., in
anul........., cu sediul in Localitatea:............., Judetul.........Strada............ Nr......, Bl........., Sc........,
Etaj........, Ap....., Nr....., nu se afla in nici una din situatiile de mai jos:
-

-

a savarsit o incalcare grava in temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al
Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
a fost implicat in operarea, gestionarea sau detinerea in proprietate a navelor de pescuit
incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, in conformitate cu articolul 40 alineatul
(3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul tarilor identificate ca
tari terte necooperante, astfel cum este prevazut la articolul 33 din respectivul
regulament;
a savarsit o incalcare grava a normelor PCP identificate ca atare in alte acte juridice
adoptate de Parlamentul European si de Consiliu;
a comis oricare dintre infractiunile stabilite la articolele 3 si 4 din Directiva 2008/99/CE a
Parlamentului European si a Consiliului (2), in cazul in care se prezinta o cerere de sprijin in
temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.

Subsemnatul/a............................................. cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea
penala, declar pe propria raspundere ca dupa primirea sprijinului financiar solicitantul va indeplini
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cerintele mentionate pe intreaga durata de implementare a proiectului si pentru o perioada de 5 ani
dupa incasarea ultimei plati.
Autoritatea de Managemet pentru POPAM are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor care insotesc Cererea de finantare, orice informatii suplimentare privind veridicitatea
acestora.
Reprezentantul legal al solicitantului ..........................(nume, prenume – cu majuscule)

Data:..................

semnatura
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Formularul POVCE15

BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI DE INVESTITII – CU INVESTITII

BUGETUL INDICATIV*
Prioritatea Uniunii Nr. : ........................................................
Măsura Nr. ...............................................................................
STRATEGIA ............................................................................

Titlul Proiectului: ………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă…………………(lei); POPAM …..(%)
Solicitant

Responsabil de proiect

Denumire………………………………..…….....................

Nume …………….…………..

Statut juridic ………....... Tel/fax…………………

Prenume …………....…………

Email ………………………………………………

Funcție …………………….

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1
1

2

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA
3

4

TOTAL
cheltuieli

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale

5=3+4

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri; plata concesiunii (redevenţei) pe durata
realizării lucrărilor; exproprieri şi despăgubiri; schimbarea regimului juridic al terenului; scoaterea
temporară sau definitivă din circuitul agricol; cheltuieli de aceeaşi natură, prevăzute de lege
1.2 Amenajarea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări;
demontări; dezafectări; defrişări; colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor
rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri / drumuri / alei / parcări / drenuri / rigole/canale de
scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru
investiţia de bază); devieri de cursuri de apă; strămutări de localităţi; strămutări de monumente istorice;
descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de investiţii (în
cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din
Repertoriul arheologic naţional); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
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TVA**
aferent
cheltuielilor
totale

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi
aducerea terenului la starea iniţială
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea
cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci; reamenajare spaţii verzi;
reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz; lucrări/acţiuni pentru protecţia
mediului.
TOTAL CAPITOL 1
2

CAPITOLUL 2 Asigurarea utilităților necesare
obiectivului
Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionării
obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca
aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi,
precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică;
telecomunicaţii; drumuri de acces; căi ferate industriale; alte utilităţi.
TOTAL CAPITOL 2

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si
asistență tehnică

3.1

Studii de teren
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor:
a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare
cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;
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TVA**
aferent
cheltuielilor
totale

d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în
cartea funciară;
f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
g) obţinerea avizului de protecţie civilă;
h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;
i) alte avize, acorduri şi autorizaţii.
3.3

Expertizare tehnica
Expertizarea tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice,
inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică

3.4

Certificarea performanţei energetice şi auditul
energetic al clădirilor

3.5

Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventie si deviz
general
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în
vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie
Cuprinde cheltuielile pentru: tema de proiectare; studiu de prefezabilitate; studiu de
fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general; documentaţiile tehnice
necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; verificarea tehnică de calitate a
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; proiect tehnic şi detalii de execuţie.

3.6

Organizarea procedurilor de achiziţie
Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice:
a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele
cumpărate de ofertanţi);
b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de
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evaluare;
c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax,
poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică;
d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice
3.7

Consultanţă
3.7.1. managementul de proiect pentru
obiectivul de investiţii
3.7.2. auditul financiar
Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
3.7.2. auditul financiar

3.8

Asistență tehnică
3.8.1. asistenţă tehnică din partea
proiectantului:
a) pe perioada de execuţie a lucrărilor;
b) pentru participarea proiectantului la fazele
incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii;
3.8.2. dirigenţie de şantier
TOTAL CAPITOL 3

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de
bază

4.1

Construcţii și instalații
4.1.1 Cheltuieli aferente execuţiei tuturor
obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie
Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie.
Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza
cheltuielile pe fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect.
4.1.2 Achiziția de construcții
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Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții
4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale
Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile
funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale care necesită montaj
Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor
incluse în instalaţiile funcţionale.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj și echipamente de
transport
Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum
şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.5

Dotări
Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor
de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz
gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.6

Active necorporale
Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe,
know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
TOTAL CAPITOL 4

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Cheltuieli cu organizarea de şantier
Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţiimontaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric.
5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații aferente
organizării de șantier
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Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente,
precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier: vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru
personalul din şantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare;
rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundaţii pentru macarale; reţele electrice de iluminat
şi forţă; căi de acces auto şi căi ferate; branşamente/racorduri la utilităţi; împrejmuiri; panouri de
prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile
necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de
investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la
starea iniţială" din structura devizului general;
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier
Cuprinde cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de
organizare de şantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulaţie; întreruperea temporară a
reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a
circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; contracte
temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare; taxe
depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare
readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de
investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente
pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului
general; costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de
execuţie a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora; paza
şantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul
execuţiei lucrărilor pe şantier.
5.2

Comisioane, cote, taxe
Se cuprind, după caz:
5.2.1 Cota aferentă ISC, calculată potrivit
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea
în construcții, republicată
5.2.2 Cota aferentă ISC, calculată potrivit
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare
5.2.3 Cota aferentă Casei sociale a
constructorilor - CSC
5.2.4 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi
autorizaţia de construire/desfiinţare

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor
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publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.
Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la
cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:
a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă.
5.4

Cheltuieli cu informarea și publicitatea
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes
public.
TOTAL CAPITOL 5

6
6.1

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe
tehnologice și teste și predare la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a
utilajelor şi tehnologiilor

6.2

Probe tehnologice si teste
Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor,
expertizelor la recepţie, omologărilor.
În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie
valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile
realizate din acestea.
TOTAL CAPITOL 6

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu amortizarea
Acest tip de cheltuială este eligibiliă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza
principiilor contabile general acceptate.

8.

CAPITOLUL 8 Cheltuieli cu leasing-ul
Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor și contrucțiilor, echipamentelor
și utilajelor aferente investiției de bază.
TOTAL CAPITOL 8

9.

CAPITOLUL 9 Cheltuieli salariale cu echipa de
implementare
Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuţiile suportate de către angajator
şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de
proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata
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implementării operaţiunii.
TOTAL CAPITOL 9
10.

CAPITOLUL 10 Contributia in natura

10.1 Contribuția proprie aferentă terenului
10.2 Contribuția proprie pentru investiția de bază
TOTAL CAPITOL 10
11.

CAPITOLUL 11 Cheltuieli cu achiziționarea
semnăturii digitale MYSMIS
TOTAL CAPITOL 11

12.

CAPITOLUL 12 Cheltuieli privind taxele
Cheltuieli privind taxele, astfel cum prevede art. 3 din Capitolul I din Anexa la Ord. 816/2016 cu
modificări și completări
TOTAL CAPITOL 12

13.

CAPITOLUL 13 Cheltuieli bancare de
deschidere și administrare a conturilor
Cheltuieli bancare de deschidere și administrare a conturilor, astfel cum prevede art. 3 din Capitolul I din
Anexa la Ord. 816/2016 cu modificări și completări

13.1 Cheltuieli bancare de deschidere si de
administrare a conturilor, astfel cum sunt
prevazute la art. 11 din HG 347/2016
13.2 Cheltuieli aferente garantiilor emise de o
institutie bancara sau nebancara, astfel cum
sunt prevazute la art. 11 din HG 347/2016
TOTAL CAPITOL 13
14.

CAPITOLUL 14 Cheltuieli cu transportul,
diurna, cazarea
TOTAL CAPITOL 14

15.

CAPITOLUL 15 Cheltuieli specifice cu Masura 1,
Masura 2, Masura 3

15.1 Cheltuieli administrative si de functionare
aferente proiectului
15.2 Cheltuieli

cu

inchiriere

de

autoturisme,
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ambarcaíuni, autolaboratoare
15.3 Cheltuieli pentru achizitionarea de alte bunuri,
echipamente si servicii necesare derularii
activitatilor
15.4 Alte cheltuieli specifice conform Ghidului
solicitantului
TOTAL CAPITOL 15
TOTAL GENERAL
* conform HG 347/2016, şi Ordinului MADR nr 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile
pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020,
'
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul conform legislației în
vigoare, acolo unde este cazul.
*** Conform HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ****
**** valoarea finanţării nerambursabile se calculează în funcție de tipul beneficiarului/proiectului, conform
prevederilor din Ghidul solicitantului.

VALOARE CONTRIBUȚIE ÎN NATURĂ**** ____
****contribuția în natură este eligibilă dacă îndeplinește conditiile din HG347/2016 și este în
conformitate cu art.67(1)(a) si art.69, din Regulamentul (UE) nr.1303/17.12.2013. și nu poate depăși ca
valoare eligibila nivelul de cofinanțare al beneficiarului (contribuția proprie eligibilă).

Crt.

Reper financiar

I.

Valoarea totală a proiectului (II+III)

II.

Valoarea proiectului fără TVA din care :

a

Valoarea eligibilă a proiectului

b

Valoarea neeligibilă a proiectului

III.

TVA din care :

a

TVA aferent cheltuielilor eligibile

Valoare
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TVA aferent cheltuielilor neeligibile
Contribuţia proprie în proiect, din care :

a

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

V

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

a

Finanţare din FEPAM

b

Finanţare buget naţional

*În situația în care TVA-ul este eligibil în condițiile menționate în Ghidul solicitantului se va completa
tabelul de mai jos.
Crt.

Reper financiar

I.

Valoarea totală a proiectului (II+III)

II.

Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :

a

Valoarea eligibilă a proiectului

b

Valoarea neeligibilă a proiectului

c.

TVA aferent cheltuielilor eligibile

III.

TVA aferent cheltuielilor neeligibile

IV.

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

V

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

a

Finanţare din FEPAM

b

Finanţare buget naţional

Valoare

Reprezentant legal al solicitantului ……………
(nume, prenume - cu majuscule) ……………..

Semnătură olografă/
Semnătură electronică
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BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI (FĂRĂ INVESTITII)

BUGETUL INDICATIV*
Prioritatea Uniunii Nr. : ........................................................
Măsura Nr. ...............................................................................
STRATEGIA ............................................................................

Titlul Proiectului: ………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă…………………(lei); POPAM …..(%)
Solicitant

Responsabil de proiect

Denumire………………………………..…….....................

Nume …………….…………..

Statut juridic ………....... Tel/fax…………………

Prenume …………....…………

Email ………………………………………………

Funcție …………………….

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1

2

1

CAPITOLUL 1 – Cheltuieli comune

1.1.

Cheltuieli cu auditarea proiectului

1.2.

Cheltuieli cu informarea și publicitatea

1.3.

Cheltuieli bancare de deschidere și administrare a
conturilor

1.4.

Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție
bancară sau nebancară

1.5.

Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale
pentru MySMIS2014

1.6.

Cheltuieli aferente managementului de proiect:

Cheltuieli
eligibile fără
TVA
3

Cheltuieli
neeligibile
fără TVA
4

TOTAL
cheltuieli

5=3+4

a)cheltuieli salariale cu echipa de management
proiect
b)cheltuieli cu servicii de management proiect
TOTAL CAPITOL 1
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Cheltuieli
eligibile fără
TVA

2.

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli specifice

2.1

Cheltuieli cu experţi (onorarii/venituri asimilate
salariilor pentru experți proprii/cooptați)

2.2

Cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea conform
art. 3 din ordin 816/2016

2.3

Cheltuieli cu achiziţia/închirierea de echipamente,
bunuri şi servicii

2.4

Cheltuieli administrative şi de funcţionare aferente
proiectului (cheltuieli generale de administratie indirecte pe baza de costuri reale)

Cheltuieli
neeligibile
fără TVA
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TOTAL
cheltuieli

TVA** aferent
cheltuielilor
totale

a)costuri de comunicaţii (telefon, fax, internet,
poştă) direct legate de proiect
b)consumabile (rechizite)
activităţile proiectului

direct

legate

de

c)chirie şi utilităţi pentru locaţia proiectului
2.5

Cheltuieli cu servicii externalizate - cheltuieli pentru
consultanță și expertiză (inclusiv studii, cercetări)
TOTAL CAPITOL 2

-

TOTAL GENERAL

* conform HG 347/2016, şi Ordinului MADR nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru
proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020,
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul procentul conform legislației în
vigoare, acolo unde este cazul.
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ***
*** valoarea finanţării nerambursabile se calculează în funcție de tipul beneficiarului/proiectului, conform
prevederilor din Ghidul solicitantului.

Crt.

Reper financiar

I.

Valoarea totală a proiectului (II+III)

II.

Valoarea proiectului fără TVA din care :

a

Valoarea eligibilă a proiectului

b

Valoarea neeligibilă a proiectului

Valoare
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a

TVA aferent cheltuielilor eligibile

b

TVA aferent cheltuielilor neeligibile

IV.
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Contribuţia proprie în proiect, din care :

a

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

V

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

a

Finanţare din FEPAM

b

Finanţare buget naţional

*În situația în care TVA-ul este eligibil în condițiile menționate în Ghidul solicitantului se va completa
tabelul de mai jos.
Crt.

Reper financiar

I.

Valoarea totală a proiectului (II+III)

II.

Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :

a

Valoarea eligibilă a proiectului

b

Valoarea neeligibilă a proiectului

c.

TVA aferent cheltuielilor eligibile

III.

TVA aferent cheltuielilor neeligibile

IV.

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

V

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

a

Finanţare din FEPAM

b

Finanţare buget naţional

Valoare

Reprezentant legal al solicitantului
……………(nume, prenume - cu majuscule) ……………..

Semnătură olografă/
Semnătură electronică
Data : ………………………..
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂRESTI NEAMȚ
2014-2020

