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Anexa A
DECLARAŢIE

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 PESCĂREȘTI NEAMȚ
Măsura nr. 2 - Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și
natural
Titlul proiectului: ………...……………………………………………….....................................
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Denumire………………………………..…….................................................................................
Statut juridic ………….................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email …………………………................................
Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI/Pașaport seria …. nr. ……….., CNP
………………………… eliberată de …………………….la data de……………….., în calitate de reprezentant
legal al solicitantului………..denumire solicitant……………., având la Oficiul Național al Registrului și
Comerțului Nr ................... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ……………………… constituit în
baza ………..……….……, în anul ………..…, cu sediul în Localitatea :……………………, Județul ……………….
Strada …………….………. Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……, Apartament nr. …… ,cunoscând că falsul în
declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declarații din Codul
Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaţional pentru Pescuit
și Afaceri Maritime 2014-2020, mă angajez prin această declarație, care face parte integrantă
din Cererea de finanțare:


să asigur contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de
............. Lei, reprezentând ...% din valoarea totală eligibilă a proiectului;



să finanțez toate costurile neeligibile aferente proiectului;



să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;



să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată proprietatea asupra
bunurilor achiziționate în cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanțarea
nerambursabilă și să asigur exploatarea și mentenanța în toată această perioadă;



să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată natura activității pentru care
s-a acordat finanțare nerambursabilă;



să asigur utilizarea echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect pentru scopul
declarat în proiect;
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ca informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate
sunt corecte și adevărate, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii;



că nu am cunoștință despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se
deruleze sau ar putea fi întârziat;

De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute
legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.

în

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

Data:………………………
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Anexa B

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND
EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
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 PESCĂREȘTI NEAMȚ
Măsura nr. 2 - Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și
natural
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Denumire………………………………..…….......................................................................................
Statut juridic ………….......................................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email …………………………………………………………….........

Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI/Pașaport seria …. nr. ……….., CNP
………………………… eliberată de …………………….la data de……………….., în calitate de reprezentant legal al
solicitantului………..denumire solicitant……………., având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr
................... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ……………………… constituit în baza ………..……….……,
în anul ………..…, cu sediul în Localitatea :……………………, Județul ………………. Strada …………….……….
Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……, Apartament nr. …… ,cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de
legea penală, conform Art.326 privind falsul în declarații din Codul Penal, declar pe propria răspundere
că:
 Proiectul pentru care se solicită finanțare în prezenta Cererea de finanțare, din care această
declarație face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice
naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe
naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru
aceleași echipamente.
 Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, vor fi evidențiate, monitorizate și
verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

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

Data:……………………….
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Anexa C

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
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 PESCĂREȘTI NEAMȚ
Măsura nr. 2 - Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și
natural
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire………………………………..…….......................................................................................
Statut juridic ………….......................................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email …………………………………………………………….........

Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI/Pașaport seria …. nr. ……….., CNP
………………………… eliberată de …………………….la data de……………….., cunoscând că falsul în declarații este
pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul
sprijinului financiar nerambursabil …………………denumire solicitant……… care a depus Cererea de
finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și
Comerțului Nr ................... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ……………………… constituit în baza
………..……….……, în anul ………..…, cu sediul în Localitatea :……………………, Județul ………………. Strada
…………….………. Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……, Apartament nr. …… , nu se află în nici una din situațiile
de mai jos:










sunt în stare de faliment/ insolvenţă, fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, am încheiat acorduri cu creditorii, am suspendat activitatea economică
sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau mă aflu în situaţii similare în urma
unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru o
infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească cu putere de „res
judecata”;
este vinovat de grave greșeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, le poate dovedi prin orice
mijloace;
a fost subiectul unei judecăți de tip res judecata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații
criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii
Europene, stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;
a fost declarat a fi într-o situație gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligațiilor
provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă din fondurile
Uniunii Europene, de către autoritățile competente;
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a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile
emise de o instanță de judecată;
 este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management pentru POP 2007-2013
și POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informații incorecte sau nefurnizarea informațiilor
solicitate;
 va încerca să obțină informații confidențiale sau să influențeze Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în timpul
procesului de evaluare a proiectului și nu va face presiuni la adresa evaluatorului.
 (doar pentru IMM-uri si firme mari, infiintate in baza Legii 31/1990, actualizata, si a OUG
44/2008, actualizata) [Denumirea solicitantului] și întreprinderile cu care aceasta formează o
întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis
☐ nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte
de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare;
☐ au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data
depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare, după cum urmează:
Data acordării
ajutorului
[Data]
[Data]

Valoarea ajutorului
(EUR)
[Valoarea]
[Valoarea]

Furnizorul ajutorului
[Denumirea]
[Denumirea]

Forma ajutorului,
costuri finanțate
[Detalii]
[Detalii]

☐ nu este cazul (se va bifa de catre alte entitati decat cele infiintate in baza Legii 31/1990, actualizata,
si a OUG 44/2008, actualizata.
Subsemnatul/a ................................ cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform art.326 din
Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
 operațiunea care face obiectul prezentei cereri de finanțare nu este încheiată în mod fizic sau
implementată integral înainte de depunerea cerererii de finanțare în cadrul prezentului apel;
 informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu,
și înțeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM 2014-2020 are dreptul de a solicita, în scopul
verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc Cererea de finanțare,
orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și
resursele de care dispunem.
Reprezentant legal al solicitantului
……………(nume, prenume - cu majuscule) ……………..
semnătură și
ștampilă

Data:……………………
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Anexa D

DECLARAŢIE PRIVIND
RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII DE ŞANSE
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 PESCĂREȘTI NEAMȚ
Măsura nr. 2 - Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și
natural
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire………………………………..…….......................................................................................
Statut juridic ………….......................................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email …………………………………………………………….........

Prin prezenta, ….. denumire solicitant……………………………,având la ONRC/Nr. ……………….. , și/sau
codul de înregistrare fiscală (CIF/CUI) ……………… constituiți în baza ………..……………….……, în anul
………..…, cu sediul în Localitatea :……………………, Județul ………………. Strada …………….……….
Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……,Apartament nr. ……, în calitate de solicitant de sprijin financiar
nerambursabil, prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare mă
angajez :
a) să respect prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament
între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea
conform :







art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Constituția României;
art. 3-9 din Codul Muncii;
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată;
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecția maternității la locurile de
muncă, cu modificările ulterioare ;
Legea nr. 210/1999 a concediului paternal ;

b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile și practicile prin care nu se
va realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de:
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rasă, naționalitate, etnie;
limbă, religie, categorie socială, convingeri;
sex, orientare sexuală;
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV;
apartenență la o categorie defavorizată,

precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței
sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte
domenii ale vieții publice.

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

Data:……………………
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Anexa E
DECLARAŢIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII
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 PESCĂREȘTI NEAMȚ
Măsura nr. 2 - Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și
natural
Titlul proiectului : ………...……………………………………………….....................................
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Denumire………………………………..…….................................................................................
Statut juridic ………….................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email …………………………................................
Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI/Pașaport seria …. nr. ………................., CNP
………………………… eliberată de …………………….la data de……………….., cunoscând că falsul în declarații este
pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul
sprijinului financiar nerambursabil …………………denumire solicitant……… care a depus Cererea de
finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și
Comerțului Nr ................... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ……………………… constituit în baza
……..……….……, în anul ………..…, cu sediul în Localitatea :…………………, Județul ……………. Strada
………….………. Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……, Ap. nr. …… , nu se află în nici una din situațiile de mai jos:
- a săvârșit o încălcare gravă în 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 în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse
pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din
Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe
necooperante, astfel cum esteprevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;
- a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de
Parlamentul European și de Consiliu;
- a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în
temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.
Subsemnatul/a ................................ cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală,
declar pe propria răspundere că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini cerințele
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menționate pe întreaga durată de implementare a proiectului și pentru o perioadă de 5 ani după
încasarea ultimei plăți.
Autoritatea de Management pentru POPAM/ FLAG are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarațiilor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind
veridicitatea acestora.
Reprezentant legal al solicitantului ……………(nume, prenume - cu majuscule)
Data : ………………………..

semnătură
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Anexa nr. F
DECLARAŢIE
privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse
spre finanţare din FEPAM 2014-2020
A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare
Denumire
Domiciliul fiscal
Judeţ
Ap.

Localitate
Cod poștal

Fax

Strada
Sector

Telefon

E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII

Titlul proiectului
Numele programului
Axa prioritară
Prioritate de investiție
Data depunerii operațiunii
c. …………………………………………(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare
pentru operațiunea menţionată mai sus, la…………………………………….. ………………………(numele Autorităţii
de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului
de TVA aplicabil:
C.

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA (se va completa sectiunea D)
b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA (nu se va completa sectiunea D)
D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul juridic al beneficiarului),
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solicitant
de
finanţare
pentru
operațiunea
menţionată
mai
sus,
la………………………………………………………………………………
(numele Autorităţii de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru
achiziţiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației
naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
Nr.
crt.

Achiziţia

Scopul achiziţiei/activitatea prevăzută în cadrul
operațiunii1

Numele şi prenumele*:
Funcţia:

Semnătura
electronică

* se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul

1

Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare

2

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PESCĂRESC NEAMȚ

Anexa G
Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
I. Datele de identificare a întreprinderii
-

Denumirea întreprinderii:
Adresa sediului social:
Codul de identificare fiscală:
Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau
echivalent:

II. Tipul întreprinderii
Bifaţi, dupăcaz, tipulîntreprinderii:
Întreprindere autonomă
în acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară a
solicitantului. Se va complete doar această pagină, fără alte anexe.
Întreprindere parteneră
Se vor complete şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa A
„Întreprinderi partenere” precum şi fişele de parteneriat aferente.
Întreprindere legată
Se vor complete şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa B
„Întreprinderi legate” precum şi fişele de legătură aferente.
III. Date utilizatepentru a se stabilicategoriaîntreprinderii2
Exerciţiulfinanciar de referinţă3: .....
Numărul mediu anual de salariaţi
Cifra
(lei)

de

afaceri

anuală

netă Active
(lei)

totale

#Important:Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat
modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
# Nu
# Da (în acest caz se vacompleta şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

2

Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
3

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în
ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Datele se vor regăsi şi
la pct. 1.1 din formularul cererii de finanţare
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#Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Numele, funcţia şi semnătura reprezentantului legal și #Data întocmirii
ștampila
ZZ.LL.AAAA

Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
Se vor ataşa, după caz


#Anexa A „Întreprinderi partenere”, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o
întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);



#Anexa B „Întreprinderi legate”, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o
întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

#Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
Exerciţiul financiar de referinţă: .....
Numărul
Cifra de afaceri
Active
mediu anual de anuală
netă
(lei)
salariaţi
(lei)
1.
Datele4întreprinderiisolicitantesaucele
din
situaţiilefinanciareanuale consolidate (se vor
introduce datele din Anexa B5 - tabelul B1)
2. Datele cumulate în mod proporţional ale
tuturorîntreprinderilorpartenere, dacăestecazul (se
vor introduce datele din secţiunea A – tabel A)
3. Datele cumulate ale tuturorîntreprinderilor
legate
(dacăexistă)
dacă
nu
au
fostdejaincluseprinconsolidare la pct. 1 din
acesttabel (se vor introduce datele din Anexa B tabelul B2)
TOTAL:
00

000.000,00

totale

000.000,00

4

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în
ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.
5

Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a
datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a
situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
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#Dateleinclusepelinia "Total" de maisustrebuieintroduseîntabelul din secţiunea III "Date utilizatepentru
a se stabilicategoriaîntreprinderii" a Declaraţiei.
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Anexa G.1

Declaratie pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis
1. Date de identificare a solicitantului
Numele sau denumirea întreprinderii .......................................................................
Adresa (domiciliul sau sediul social) ............................................................., cod poştal ..............
Telefon .........................Fax ........................
E-mail ...........................................................
Data înregistrării întreprinderii ...................
Nr. de înmatriculare la oficiul Registrului comerţului .................................
Codul de identificare fiscală .....................................................................
Codul IBAN în care se solicit transferarea alocaţiei specific individuale (lei) ............................................,
deschis la Trezoreria .............................
Forma juridică ...........................
Capitalul social ......................... lei, deţinut de:
- personae fizice: ....... %;
- microintreprindere :........ %.
- intreprindere mică.......... %.
Cod CAEN al activităţii finanţate prin proiect .......................
Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) .................................
Cifra de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale, daca exista ) .............................. lei
Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare anuale, daca exista )6........................ lei

2. Date privind ajutoarele de minimis
2.1.Date privind ajutoarele de minimis de care a mai beneficiat solicitantul
|_| 1. Nu am mai beneficiat de ajutor de minimis din surse locale, naţionale, comunitare sau din
altesurse in ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent.
|_| 2. Am beneficiat de:
 Alte ajutoare de minimis, primite in ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent):

Data
contractăriiaj
Nr.
utorului de
crt.
minimis
(an/lună/zi)

Suma
Data
Suma
Forma
Sursaşiactulno
acordata finalizariideciziei/co efectivplat ajutorul Furnizorulaj rmativînbazacă
conform
ntractului de
ita
ui de utorului de
ruia a
deciziei/ finantare (conform (Euro)* minimis minimis
beneficiat de
contractul documentului de
**
finanţare

6

Active totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active
circulante şi financiare

2

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PESCĂRESC NEAMȚ

ui de
plata a ajutorului de
finantare
minimis)
(Euro)
(an/lună/zi)
0

1

2

3

4

5

6

7

*Se completeaza exclusive pentru deciziile/contractele de finantare la data depunerii prezentei cereri de
finantare

Solicitantul declară că prin cumulul ajutoarelor de minimis prevăzute la punctul 2.1 cu cele
acordate în cadrul prezentei scheme nu se depăşeste suma de 200.000 Euro/solicitant, respectiv
100.000 Euro pentru activităţi din sectorul transportului rutier sau 500.000 euro pentru SIEG-uri.
In situatia in care ajutorul de minimis a fostacordat in lei, echivalentulîn euro a valoriiajutorului de
minimisacordatîntreprinderiiestecalculat la cursul de schimbstabilit de Banca Naţională a României,
valabil la data contractariirespectivuluisprijinacordat ca forma de ajutor de minimis.

Pentru contractile finalizate care au facutobiectuunuiajutor de minimis, se valua in
calculsumafinalaplatita
–
pebazaunui
document
emis
de
finantator
care
saconfirmefinalizareacontractuluisisumaefectivplatita de care a beneficiatsolicitantul.

2.2.Date privind ajutoarele de minimis de care a mai beneficiat intreprinderea
unica
Declar pe propria raspundere, ca intreintreprinderea solicitanta si alte intreprinderi exista/nu exista
una din relatiile specificate la literele (a)-(d):
(a) Intreprinderea detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei
alteintreprinderi / unor alte intreprinderi sau alta intreprindere detine majoritatea drepturilor de
vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii solicitante:
DA 
NU 

Daca DA, specificati......
(b) intreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi/unor alte intreprinderi sau
alta intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de
conducere sau de supraveghere ale intreprinderii solicitante;
DA 
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NU 
Daca DA, specificati......

(c) întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominant a asupra altei întreprinderi/unor alte
intreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea/intreprinderile în cauză sau intemeiul
unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia/acestora sau alta intreprindere are
dreptul de a exercita o influenta dominanta asuprai ntreprinderii solicitante in temeiul unui contract
incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din
statutul acesteia;

Daca DA, specificati......

(d) întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi/unor alte intreprinderi și
care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi/acelor
intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii /
intreprinderilor respective sau o alta intreprindere care este actionar sau asociat al intreprinderii
solicitante controleaza singura, in baza unuia cord cu alti actionari sau asociati ai intreprinderii
solicitante, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor acesteia;

Daca DA, specificati......

Intreprinderile intre care exista una din relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt
considerate intreprinderi unice si vor fi luate in calcul, impreuna, in procesul de verificarea a
respectarii regulii de minimis.
In consecinta, declar pe propriar aspundere ca in ultimii 2(doi) ani fiscali si in anul fiscal in curs,
intreprinderea unica, asa cum a fostdefinita anterior, a/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:

Daca da, completati tabelul urmator, luand in considerare toate intreprinderile care constituie
"intreprindere unica":

Data
Suma
Nr.
contractăr acordata
crt.
iiajutorului conform

Data
finalizarii
(conform

Suma
Forma Furnizorulaj Sursaşiactuln
efectivpla ajutorului utorului de ormativînbaza
tita
de
minimis
căruia a
2
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de
deciziei/ documentului (Euro)*
minimis contractulu de plata a
(an/lună/zi
i de
ajutorului de
)
finantare
minimis)
(Euro)
(an/lună/zi)
0

1

2

3

4

minimis**

5

beneficiat de
finanţare

6

7

*Se completeaza excusiv pentru deciziile/contractele de finantare la data depunerii prezentei
cereri de finantare
Solicitantul declară că prin cumulul ajutoarelor de minimis prevăzute la punctul 2.2 cu cele
acordate încadrul prezentei scheme nu se depăşeste suma de 200.000 Euro/intreprindere unica,
respectiv 100.000 Euro pentru activităţi din sectorul transportului rutier sau 500.000 euro pentru
SIEG-uri.
In situatia in care ajutorul de minimis a fostacordat in lei, echivalentulîn euro a valoriiajutorului de
minimisacordatîntreprinderiiestecalculat la cursul de schimbstabilit de Banca Naţională a României,
valabil la data contractariirespectivuluisprijinacordat ca forma de ajutor de minimis.
Pentru contractile finalizate care au facut obiectul unui ajutor, se valua in calcul suma finala platita – pe
baza unui document emis de finantator care sa confirme finalizarea contractului si suma efectiv platita
de care a beneficiat solicitantul.

PRECIZARI:
In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare
acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune
sau achizitie raman legal acordate.
In cazul in care ointreprindere se imparte in douasaumaimulteintreprinderi separate, ajutoarele de
minimisacordateinainte de separare se alocaintreprinderii care a beneficiat de acestea, sianume, in
principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fostutilizateajutoarele de minimis. In cazul in
care oastfelde alocare nu esteposibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional
pebazavaloriicontabile a capitalului social al noilorintreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Prezenta declarative este elaborata in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in JurnalulOficial al UE L 352/1/24.12.2013.
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3. Date de identificare a reprezentantului legal al intreprinderii care solicita ajutorul
de
Minimis (conform actelor de infiintare sau imputernicire prin procura notariala sa reprezinte
intreprinderea)
Subsemnatul(a),.........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. .................,
eliberat(ă) de .................. la data de ................, cu domiciliulînlocalitatea ..............................., str.
...................................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ....................., funcţia
..............................., încalitate de reprezentant legal al întreprinderii ............................................, declar
pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentacerere sunt corecte şi
complete.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor, în scopul de a obţine avantaje
pecuniare este pedepsită conform legii.

Numele .....................................
Funcţia ......................................
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului7............................
Data semnării .........................

7

Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte
legal întreprinderea
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Anexa G.2
Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea in"întreprindere în dificultate"
Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, în limba română, prin tehnoredactare.

Subsemnatul(a),.........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, eliberat(ă) de .................. la data de
................, funcţia ..............................., încalitate de reprezentant legal al întreprinderii ....denumireacompleta, ..........Cod unic de
inregistrare . ............Nr. de înmatriculareORC
declarpepropriarăspunderecătoateinformaţiileconsemnateînprezentasuntcorecteşi
complete, iarIntreprinderea ………………........pe care o reprezintNUeste ”întreprindereîndificultate”înintelesulalgoritmului de
verificare
aferent
prezentei,
conform
cu
prevederile
din
„Orientărileprivindajutoarele
de
stat
pentrusalvareașirestructurareaîntreprinderilornefinanciareaflateîndificultateC249/31.07.2014” şi cu Regulamentul (UE) 651 /2014.
(Bifaticorespunzatorsituatiei in care se
incadreazaintreprinderea.Sebifeaza
cu
„nu estecazul” atuncicand nu vaincadrati
in
tipul
de
societatecareiai
se
aplicacalculul)

Metodologia de verificare„întreprindere9îndificultate”
Metodologia de verificare - „întreprindereîndificultate” are in vedere ,
Documentul – Situaţiilefinanciareanuale complete, încheiatepentruanul N, precedent
depuneriiCererii de Finanţare (conform cu Normele de închidereaexercițiuluifinanciar),
aprobateşidepuse la administraţiilefiscale din razateritorialăundeîntreprinderea are domiciliul
fiscal.

DEFINIŢIE „întreprindereîndificultate”:
cu rapunderelimitata (SRL, SA, , SCA;)Algoritmul
Conform
Regulamentului
(UE)
nr. Calculul la pct.a) se aplicăîntreprinderilor
10
nu
se
aplica
IMM-urilor
care
suntinregistrate
la RegistrulComertului de maiputin de 3
651/2014 al Comisiei de declarare a
11
anumitorcategorii de ajutoarecompatibile ani sinicicelor care nu intocmescbilantcontabil.
9

Formele asociative enumerate la categoriile de beneficiari eligibili din Ghidul solicitantului sunt asimilate unei întreprinderi, adica formele asociative pot fi
IMM/intreprindere mare si vor completa corespunzator acest formular
10

Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de
insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b)
din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01);
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cu piațainternăînaplicareaarticolelor 107
și
108
din
tratato
întreprindereîndificultateînseamnăo
întreprindere care se aflăîncelpuținuna
din situațiileurmătoare:

Pierderi de capital (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) = ( Prime de capital + Rezerve din
reevaluare + Rezerve )+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului financiar )

Rezultatulacumulat= (+/ –) Rezultatulreportat (Profit*sauPierdere** reportată) + (+/-)
Rezultatulexercițiuluifinanciar (Profit*sauPierdere** exercițiufinanciar)
Intreprinderea care nu inregistreazapierderiacumulate, nu este in dificultate,respective
cand, Pierderea de capital (rezultatulobtinut in urmadeduceriipierderilor) > 0.
a) a) În cazul unei societăți comerciale cu

Intreprinderea NU este în dificultate daca
răspundere limitată (alta decât un IMM care există
Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta ≤
50% x
de mai puțin trei ani, atunci când mai mult de Capital social subscris și vărsat
jumătate din capitalul său social subscris a
dispărut din cauza pierderilor acumulate. Intreprindereaesteîndificultatedaca
Această situație survine atunci când deducerea Pierderile
de capital (rezultatul negative obtinut
inurmadeduceriipierderilor)in
pierderilor acumulate din rezerve (și din toate
valoareabsoluta> 50% x Capital social subscrisșivărsat.
celelalte elemente considerate în general ca
făcând parte din fondurile proprii ale societății)
Completatidatele
din
exemplu
cu
datele
din
SITUATIILE
FINANCIARE
conduce la un rezultat negativ care depășește
aferenteintreprinderiipe care o reprezentatisiconcluzionati cu DA/ NU in ultimul rand al
jumătate din capitalul social subscris. În sensul
tabeluluisibifaticorespunzator la situatia a) :
acestei dispoziții, „societate cu răspundere
limitată” se referă în special la tipurile de societăți * Din Profitulreportatsi din Profitulexercitiuluicurent se ia in calculnumaipartea care conform
8
menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE ,
această prevedere se aplică regulamentelor și comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat și în alte domenii interzic întreprinderilor aflate în dificultate să
primească ajutor).
11

Demaiputin de 3 ani, de la data inregistrarii in RegistrulComertului la data depuneriicererii de finantare.

8

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele
conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.
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iar „capital social” include, dacă este cazul, orice
capital suplimentar.
b) Intreprinderea este in situatia a) ?

Da

Nu
estecazul

Hotarariiasociatuluiunic/AGA
a
repartizatapentruacoperireapierderiisi/saumajorarearezervelor
**Pierderile se iauîncalcul cu semnul minus .

Nu

fost

Dateleintreprinde
Exemplu rii

1
2

3
4

*Profitulreportatrepartizatpentruacoperireapierderi
isi/saumajorarearezervelor,
conform
Hotarariiasociatuluiunic/AGA
**Pierdereareportată (SD ct. 117)
*Profitulexerciţiuluifinanciarrepartizatpentruacoper
ireapierderiisi/saumajorarearezervelor, conform
Hotarariiasociatuluiunic/AGA
**Pierdereaexerciţiuluifinanciar (SD ct. 121)
Rezultatulacumulat (pierdereacumulata)

0
300
0
100
-300 -100=400

5 Rezultatulacumulatpozitiv
DacăRezultatulacumulat< 0 (existăPierdereacumulată), atuncise calculează:
6
7

Capital social subscrisşivărsat ct. 1012
Prime de capital ct. 104

8

Rezerve din reevaluare ct. 105

9
1
0

Rezerve ct. 106

Total Prime şiRezerve ( rd.10=rd.7+rd.8+rd.9)
Pierderi de capital (rezultatulobtinut
in
1 urmadeduceriipierderilor)
=
Total
Prime
1 şiRezerve + Pierdereaacumulată
1 50%
capital
social
subscrisşivărsat
2 (rd.12=50%*rd.6)

1000
0
0
300
300
300 - 400 =
- 100
100
2
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100 < 500
Pierderile de capital (rezultatul negative in
valoareabsoluta) DEPASESC jumătate din Capitalul
Nu
Da
N
Social Subscris ?
Da
u
c) b) În cazul unei societăți comerciale în care cel Calculul se aplicăsocietăților de tipul SNC, SCS; Algoritmul nu se aplica IMM-urilor12 care
puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată suntinregistrate la RegistrulComertului de maiputin de 3 anisinicicelor care nu
pentru creanțele societății (alta decât un IMM care intocmescbilantcontabil.
există de mai puțin trei ani), atunci când mai mult
de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese
din contabilitatea societății a dispărut din cauza
pierderilor acumulate. În sensul prezentei
dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin
unii dintre asociați au răspundere nelimitată
pentru creanțele societății” se referă în special la
acele tipuri de societăți menționate în anexa II la
Directiva 2013/34/UE.
d) Intreprinderea este in situatia b) ?

Da

Nu

Intreprinderea Nu esteîndificultatedacaconditia de maijosesteindeplinita:
CapitalurilorPropriiTotaleN> 50% * CapitalurilorPropriiTotaleN-1
Intreprinderea esteîndificultatedacaconditia de maijosesteindeplinita
CapitalurilorPropriiTotaleN<50% * CapitalurilorPropriiTotaleN-1
1 CPTN (CapitaluripropriitotaleN )
2 CPTN-1 (CapitaluripropriitotaleN-1 )
DA

Nu estecazul

NU

3 CPTN >50% * CPTN-1
e) c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei
proceduri colective de insolvență sau îndeplinește
criteriile prevăzute de legislația națională pentru
inițierea unei proceduri colective de insolvență la
cererea creditorilor săi.
f) Intreprinderea este in situatia c) ?

Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului pentru a
se identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul
Ministerului
Justiției
–
Oficiul
Național
al
Registrului
Comerțului
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal.

12

Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de
insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b)
din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01);
această prevedere se aplică regulamentelor și comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat și în alte domenii interzic întreprinderilor aflate în dificultate să
primească ajutor).
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Da

Nu

g) d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor
pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul
sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare
pentru restructurare și face încă obiectul unui plan
de restructurare.
h) Intreprinderea este in situatia d) ?

Da
i)

Nu

Se consultă pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale
decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de
salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care
aceastea devin operabile ).

Nu estecazul

e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, Calculul se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).
atunci când, în ultimii doi ani:
Intreprinderea Nu este in dificultatedacaunul din indicatorii de

e1)raportuldatoriitotale
/capitaluriproprii
al
întreprinderiiestemai mare de 7,5;
și

e2)capacitatea de acoperire a
dobânzilorcalculatăpebaza EBITDA
se situează sub valoarea 1,0.
Intreprindereaeste in situatiae ) ?
Da

Nu
estecazul

Nu

oricare din ultimeledouaexercitiifinanciare
0≤Datorii totale/ Capitaluripropriitotale ≤7,5

maijos,esteindeplinit in

sau

EBITDA/cheltuieli cu dobanzile ≥ 1
Intreprindereaeste in dificultatedacain fiecare din ultimeledouaexercitiifinanciareconditiile
0> e1N>7,5 și e2N<1 SI
0>e1N-1>7,5si e2N-1<1 sunt cumulativ indeplinite in ultimiidoiani .
e1 =Datoriitotale/Capitaluripropriitotale
e2= EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile
Datoriitotale = Datorii care trebuieplătiteîntr-o perioadă de până la un an +Datorii care
trebuieplătiteîntr-o perioadă de peste un an,
EBITDA = (+)Profit net / (-)Pierdere neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli
cu amortizarea
Mentionati explicit valorile care sunt folosite in calculul de la pct e), bifaticorespunzator pentru conditiile e1) e2)

N
1
2
3

N-1

Datorii care trebuieplatitepe o perioada de pana la un an
Datorii care trebuieplatitepe o perioadamai mare de un an
Datoriitotale (rd.3=rd.1+rd.2)
2
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4

e1
5
6
7
8
9

Capitaluripropriitotale
Raportulrd.3/rd.4 aferentanului N, respective anului N-1
Datoriitotale/Capitaluripropriitotale (e1N, respective1N-1)
0≤Datorii totale/ Capitaluripropriitotale ≤7,5

da
nu

da
nu

Profit net N/Pierdereaneta
Cheltuieli cu impozitulpe profit
Cheltuieli cu dobânzile
Cheltuieli cu amortizarea
EBITDA = (+)Profit net /(-)Pierderea neta + Cheltuieli cu impozitul pe
profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea

Raportulrd.9/rd.7aferentanului N, respectiv anului N-1
EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile( e2N ,respectiv e2 N-1)
EBITDA/cheltuieli cu dobanzile ≥ 1

da

da

e2
nu
nu
DacăvaloareaCheltuielile cu dobânzileaferenteanului N si/sauvaloareaCheltuielile cu
dobânzileaferenteanului N-1 este zero pentrucalcululindicatorului EBITDA/cheltuieli cu
dobanzile seia in considerarecifra 0,1.

Înţelegcăoriceomisiunesauincorectitudineînprezentareainformaţiilorînscopul de aobţineavantajepecuniareestepedepsită conform legii.
Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această
declaraţie sunt conforme cu realitatea.
2
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Numele .....................................
Funcţia ......................................
Semnăturaautorizatăşiştampilasolicitantului13............................
Data semnării .........................

13

Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea
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Anexa H
BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI
BUGETUL INDICATIV*
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 PESCĂREȘTI NEAMȚ
Măsura nr. 2 - Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și
natural
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
1.1
1.2

1.3

1.4

2

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA

2
3
4
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL
cheltuieli
5=3+4

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale
6

Obţinerea terenului***
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri;
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); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
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
Cheltuieli
pentru
relocare/protecția
utilităților***
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru devieri rețele de utilități din amplasament
TOTAL CAPITOL 1
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;
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor

3
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA

TOTAL
cheltuieli

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale

telecomunicaţii; drumuri de acces; alte utilităţi.
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică
Studii***
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.
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;
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) alte avize, acorduri şi autorizaţii.
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
Certificarea performanţei energetice şi auditul
energetic al clădirilor ***
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

2

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PESCĂRESC NEAMȚ

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale
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.
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
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
Consultanţă***
3.7.1. Managementul de proiect pentru
obiectivul de investiţii (inclusiv Consultanţă
pentru întocmirea dosarului cererii de
finanţare)
3.7.2. Auditul financiar
Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii( inclusiv consultanţă pentru
întocmirea dosarului cererii de finanţare);
3.7.2. auditul financiar
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, asigurată de
personal tehnic de specialitate, autorizat.
În conformitate cu HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor
cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru
Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 În cazul operațiunilor de investiții: 1. Cheltuielile pentru
proiectare și asistență tehnică, sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii,
dacă operațiunea prevede construcții-montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă
operațiunea nu prevede construcții-montaj.
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
Construcţii și instalații***
4.1.1Cheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către
proiectant.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor

3.6

3.7

3.8

4
4.1

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA

TOTAL
cheltuieli
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5
5.1

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA

TOTAL
cheltuieli

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale

4.1.2 Achiziția de construcții
Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții.
Montaj utilaje tehnologice***
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.
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.
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.
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.
Active necorporale***
Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe,
know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
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***
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
şantierului***
Cuprinde cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de
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TVA**
aferent
cheltuielilor
totale
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.
Comisioane, cote, taxe, costul creditului ***
5.2.1.cota aferentă Inspectoratului de Stat în
Construcţii, calculată potrivit prevederilor
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată;
5.2.2.cota aferentă Inspectoratului de Stat în
Construcţii, calculată potrivit prevederilor
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării
lucrărilor
de
construcţii,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
5.2.3.cota aferentă Casei Sociale a
Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor
Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a
Constructorilor.;
5.2.4.taxe pentru acorduri, avize conforme şi
autorizaţia de construire/desfiinţare.
5.2.5. alte taxe
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor
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, 1.4, 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 intervenţie la construcţie existentă.
Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de
interes public.
TOTAL CAPITOL 5
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste ***
Se cuprind, după caz:
6.1.Pregătirea personalului de exploatare

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor

5.2

5.3

5.4

6

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA

TOTAL
cheltuieli

2

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PESCĂRESC NEAMȚ

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente
a utilajelor şi tehnologiilor.
6.2.Probe tehnologice şi 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
Capitolul 7
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu amortizarea
Se includ cheltuielile privind amortizarea, echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază.
TOTAL CAPITOL 7
Capitolul 8
Cheltuieli cu leasing-ul
Cheltuieli cu leasing-ul
Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor și contrucțiilor,
echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază.

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor

7.

8.

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA

TOTAL
cheltuieli

TOTAL CAPITOL 8
9.

10

11.

12

Capitolul 9
Cheltuieli cu echipa de implementare
Cheltuieli 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 implementării operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod
real şi definitiv suportate de către beneficiar
TOTAL CAPITOL 9
Capitolul 10
Contribuție în natură
10.1 Contribuția proprie aferentă terenului
10.2 Contribuția proprie pentru investiția de
bază
TOTAL CAPITOL 10
Capitolul 11
Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS
Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale
MYSMIS
TOTAL CAPITOL 11
Capitolul 12
Cheltuieli privind taxele
Cheltuieli privind taxele, altele decât cele
prevăzute la Capitolul 5.2 –
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor

13
13.1

13.2

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA

TOTAL
cheltuieli

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale

TOTAL CAPITOL 12
Capitolul 13
Cheltuieli bancare si aferente garanțiilor bancare
Cheltuielile bancare de deschidere şi de
administrare a conturilor, astfel cum sunt
prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guverului
nr. 347/2016.
Cheltuielile aferente garanțiile emise de o
instituție bancară sau nebancară, astfel cum
sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea
Guvernului nr. 347/2016.
TOTAL CAPITOL 13

14

Cheltuieli specifice comune Masura 1, Masura 2
Se cuprind cheltuielile specifice Măsurii 1 şi 2 specificate în Ghidurile Solicitantului
14.1 Cheltuieli administrative şi de funcţionare
aferente proiectului
14.1 Cheltuieli administrative și de
funcționare aferente proiectului:
a) costuri de comunicaţii (telefon, fax,
internet, poştă) direct legate de proiect;
b) consumabile (rechizite) direct legate de
activităţile proiectului;
c) chirie şi utilităţi pentru locaţia proiectului
14.2 Cheltuieli cu închiriere de autoturisme,
ambarcațiuni, autolaboratoare
14.3 Cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea în
concordanţă cu art.3. Ordinul 816 actualizat
14.4 Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de
evenimente şi cursuri de formare
14.5 Cheltuieli cu servicii pentru derularea
activităţilor proiectul
14.6 Cheltuieli cu deplasarea pentru paticipanți grup țintă
14.7 Cheltuieli
cu
servicii
IT,
de
dezvoltare/actualizare aplicații. configurare
baze de date, migrare structuri de date
14.8 Alte cheltuieli specifice
TOTAL CAPITOL 14
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 legislatiei in
vigoare, acolo unde este cazul.
*** Conform HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al

2

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PESCĂRESC NEAMȚ

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ****
**** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
fără TVA pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari sau
90%/100% pentru alte categorii de beneficiari conform ghidului de finantare.
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).
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Crt.
I.
II.
a
b
III.
a
b
IV.
a
b
V
a
b

Reper financiar
Valoarea totală a proiectului (II+III)
Valoarea proiectului fără TVA din care :
Valoarea eligibilă a proiectului
Valoarea neeligibilă a proiectului
TVA din care :
TVA aferent cheltuielilor eligibile
TVA aferent cheltuielilor neeligibile
Contribuţia proprie în proiect, din care :
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile ale proiectului
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată
Finanţare din FEPAM
Finanţare buget naţional

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile fără neeligibile
TVA
fără TVA

TOTAL
cheltuieli

Valoare

*În situația în care TVA-ul este eligibil în condițiile menționate în Ghidul solicitantului se va completa tabelul de
mai jos.
Crt.
I.
II.
a
b
c.
III.
IV.
a
b
V
a
b

Reper financiar
Valoarea totală a proiectului (II+III)
Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :
Valoarea eligibilă a proiectului
Valoarea neeligibilă a proiectului
TVA aferent cheltuielilor eligibile
TVA aferent cheltuielilor neeligibile
Contribuţia proprie în proiect, din care :
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile ale proiectului
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată
Finanţare din FEPAM
Finanţare buget naţional

Valoare

2
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Reprezentant legal al solicitantului ……………
(nume, prenume - cu majuscule) ……………..

Semnătură
electronică

2

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PESCĂRESC NEAMȚ

Anexa H 1
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.

1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli
eligibile
fără TVA

2

3

1

CAPITOLUL 1 – Cheltuieli comune

1.1.

Cheltuieli cu auditarea proiectului

1.2.

Cheltuieli cu informarea și publicitatea

1.3.

Cheltuieli bancare de
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:

deschidere

Cheltuieli TOTAL
neeligibile cheltuieli
fără TVA
4

5=3+4

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale
6

și
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Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

a)cheltuieli salariale
management proiect

cu

echipa

Cheltuieli
eligibile
fără TVA

Cheltuieli TOTAL
neeligibile cheltuieli
fără TVA

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale

de

b)cheltuieli cu servicii de management
proiect
TOTAL CAPITOL 1
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
echipamente, bunuri şi servicii

2.4

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

de

a)costuri de comunicaţii (telefon, fax,
internet, poştă) direct legate de proiect
b)consumabile (rechizite) direct legate de
activităţile proiectului
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
2
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Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli
eligibile
fără TVA

Cheltuieli TOTAL
neeligibile cheltuieli
fără TVA

TVA**
aferent
cheltuielilor
totale

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.
I.

Reper financiar

Valoare

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

b

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

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

Crt.
I.

Reper financiar

Valoare

Valoarea totală a proiectului (II+III)

II. Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :
a

Valoarea eligibilă a proiectului
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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

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

Semnătură olografă/
Semnătură electronică

Data : ………………………..
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