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Anexa 2 S 

LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII 

Măsura Nr. 2.1: Promovarea produselor si activitatilor specifice zonei    
Titlul proiectului : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 COD SMIS                 

COD AT-FLAG                 
Solicitant Reprezentant legal 

Denumire………………………………..……................ 
Tel/fax……………………................................. 
Email ……………………………………………………………..... 

Nume ……………………………..................... 
Prenume ……………………………................. 

Funcție ……………………………............. 

Nr Puncte de verificat Explicaţii 

Rezultatul 
evaluării 

DA NU Nu este 
cazul 

1. 

Solicitantul nu se află în 
stare de dizolvare, faliment 
sau nu face obiectul unei 
proceduri de lichidare sau 
de administrare judiciară, 
nu şi-a suspendat activitatea 
economică sau nu face 
obiectul unei proceduri în 
urma acestor situaţii sau nu  
se află în situaţii similare în 
urma unei proceduri de 
aceeasi natură prevăzute de 
legislaţia sau de 
reglementările naţionale  

Verificați solicitantul în RECOM–
online / Certificatul constatator 
cu informații extinse, emis de 
Oficiul Registrului Comerțului – în 
original, eliberat cu cel mult 30 
de zile înainte de înregistrarea 
Cererii de finanțare/Certificat 
constatator Cerficicatul cu date 
din Registrul de Asociații, 
Fundații și Federatii, valabil la 
data depunerii. 
 
Verificaţi dacă Extrasul din 
Registrul de Asociații, Fundații și 
Federații este în original, este 
destinat solicitantului, valabil la 
data depunerii 
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2. Solicitantul nu are taxe şi 
impozite locale restante 

Verificaţi dacă documentul este 
în original, este destinat 
solicitantului și nu are termenul 
de valabilitate expirat 
Verificaţi datele înscrise în 
Certificat/Certificate privind 
taxele şi impozitele locale emise 
de primăriile pe raza cărora 
solicitantul îşi are sediul social şi 
punctele de lucru.  

   

3. 

Solicitantul nu înregistrează 
obligaţii de plată nete ce 
depăşesc 1/12 din totalul 
obligaţiilor datorate în 
ultimele 12 luni 

Verificaţi dacă documentul este 
în original, este destinat 
solicitantului și nu are termenul 
de valabilitate expirat 

Verificaţi datele înscrise în 
Certificatul de atestare fiscală 
emis de către organul fiscal 
competent din subordinea 
Administraţiei Finanţelor Publice, 
pentru obligaţiile fiscale şi 
sociale de plată către bugetul 
general consolidat al statului. 
Verificați dacă Certificatul de 
atestare fiscală are completată 
secţiunea C "Informaţii pentru 
verificarea eligibilităţii 
contribuabililor pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile". 

   

4. 

Contract individual de 
muncă, contract de 
prestări servicii pentru 
managerul de proiect, 
responsabilul financiar și a 
specialistului în acvacultură 
sau contract de prestări 
servicii cu firmă de 
consultanță care realizează 
managementul de proiect 
acoperă perioada de 
implementare și 
monitorizare a proiectului ? 

 
Verificaţi dacă documentele sunt 
în copie cu mențiunea "Conform 
cu originalul" și dacă solicitantul 
este parte în 
contractul/contractele în cauză. 
 
Verificați dacă perioada de 
valabilitate a  contractelor este 
aceeași cu cea de implementare 
și monitorizare a proiectului  

   

5. 
Există Actul de identitate 
al reprezentantului legal 

Verificaţi dacă documentul este 
în copie  cu mențiunea “Conform 
cu originalul” și este în termenul 
de valabilitate 
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6. 

Există 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 

Verificați dacă duplicatul eliberat 
de notar prezintă clar și explicit 
perioada şi activităţile pentru 
care este dată împuternicirea. 

   

7. 

Există graficul de 
rambursare a cheltuielilor 

Verificați dacă există graficul de 
rambursare a cheltuielilor(maxim 
5 cererii de rambursare , dacă 
valoarea totală a cererilor de 
rambursare corespunde cu 
valoarea din bugetul indicativ, 
precum și termenul de depunere 
a primei cereri de rambursare 

   

8. 

Solicitantul nu se află în 
niciuna din situațiile de 
inadmisibilitate prevăzute 
de Art. 10 din Regulamentul 
CE 508/2014 

Verificați solicitantul  în RECOM–
online, Verificați veridicitatea 
declarației pe proprie răspundere 
conform art.10 alin.5 din Reg. 
508/2014 – Anexa E, în baza 
informațiilor disponibile la 
entitățile abilitate. 

   

9. 

Există formularul de 
identificare financiară cu 
datele de identificare ale 
trezoreriei/băncii și ale 
contului solicitantului, în 
original 

Verificaţi dacă documentul depus 
este în original și este destinat 
solicitantului. 

   

 


