ANEXA 1
Stadiul proiectelor aflate in procedura de control

Nr.
crt.

Titlul proiectului

Servicii Informatice privind
gestiunea proiectelor în cadrul
Programului Operaţional pentru
Pescuit

Solicitant

S.C.TEAMNET
INTERNATIONAL
S.R.L.

Data primei
informaţii cu privire
la suspiciunea de
neregula/frauda
Adresa
211904/2010

Stadiul in care se
afla suspiciunea
de
neregula/frauda

Având in vedere
nr. faptul că ANPA
răspunde prin
adresa nr.
2350/7.04.2011
prin care ne aduce
la cunoştinţă faptul
că termenul de
judecată a fost
stabilit pentru data
de 15.02.2012,
până la soluţionarea
litigiului existent
între ANRMAP şi
ANPA, CCAN nuşi poate exprima un
punct de vedere.

1 INFIINŢARE
FERMA
Cererea de
PISCICOLĂ
ÎN
SISTEM S.C. SEROVIMAIK Adresa
nr. finanţare depusă de
SUPER INTENSIV PENTRU GRUP S.R.L.
211981/21.06.2010
către beneficiar a
1

Data
finalizării
Raportului de
verificare al
CCAN

Propuneri/Concluzii

În stadiul de
verificare,
urmând
ca
raportul să fie
finalizat după
încheierea
litigiului aflat
în curs de
desfăşurare.

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP-AM POP, invocă
o neregulă neintenţionată, şi propune să nu

CREŞTEREA
AFRICAN

2.

SOMNULUI

Sprijin acordat S.C. Dunaraf
Trans SRL pentru încetarea S.C.
permanenta a activităţilor de S.R.L.
pescuit a navelor: Chefalu 10,
Chefalu 12 şi Petru Rareş

fost declarată
neconformă,
neeligibilă, drept
consecinţă,
beneficiarul nu a
putut accesa
fonduri europene
din cadrul FEP,
fapt care conduce
la concluzionarea
că suspiciunea
invocată nu are
temei şi este nulă
de drept.
DUNARAF Decizia
47/30.03.2011

Informaţii
nr. suplimentare către: 06.07.2011
Direcţia Generală
de
Informaţii
Fiscale―Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală – adresa nr.
212.16.06.2011;
Tribunalul Galaţiadresa
212.661/29.06.201
1.

2

se demareze procedurile aferente fraudei,
având în vedere faptul că beneficiarul a
retras Cererea de finanţare.

DG MARE trebuie să aibă în vedere
clarificarea modului în care se pot amenda
efectele „schimbării regulilor din mers” ce
au avut un impact negativ la scara
naţională, din punct de vedere financiar şi
social, asupra potenţialilor beneficiari.
Beneficiarul S.C. Dunaraf Trans S.R.L.
trebuie să-şi asume consecinţele care au
decurs din această aplicaţie având în
vedere că acesta avea cunoştinţă de
evoluţia modificărilor acestor etape
procedurale/recomandări/hotărâri/decizii
prin
participarea
sa
la
lucrările
Comitetelor
de
Monitorizare
ale
Programului Operaţional pentru Pescuit
2007-2013.
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi

3.

UNITATE
PRODUCŢIE
SARDES Decizia
SEMICONSERVE, SALATE S.C.
TRAD&INDUSTRY
47/30.03.2011
ŞI
ALTE
PREPARATE,
S.R.L.
INVESTIŢIE
NOUĂ,
COMUNA
VIDRA,
JUD.
ILFOV, S.C. SARDES TRADE
& INDUSTRY S.R.L

nr. Informaţii
28.07.2011
suplimentare către
solicitant
nr.212.738/05.07.2
011.

3

Acvacultură este responsabilă pentru
producerea acestei nereguli sistemice având
în vedere calitatea pe care o avea de
Autoritate de Management pentru POP
2007 - 2013 în perioada aceea.
Direcţia Generala Pescuit, în calitate de
Autoritate de Management pentru POP
2007 – 2013, trebuie să iniţieze discuţii cu
DG MARE pentru amendarea efectelor
produse privind „schimbarea regulilor din
mers”.
DG MARE trebuie să aibă în vedere
clarificarea modului în care se pot amenda
efectele „schimbării regulilor din mers” ce
au avut un impact negativ la scara
naţională, din punct de vedere financiar şi
social, asupra potenţialilor beneficiari.
Beneficiarul
S.C.
SARDES
TRAD&INDUSTRY S.R.L. trebuie să-şi
asume consecinţele care au decurs din
această aplicaţie având în vedere că acesta
avea cunoştinţă de evoluţia modificărilor
acestor
etape
procedurale/recomandări/hotărâri/decizii
prin
participarea
sa
la
lucrările
Comitetelor
de
Monitorizare
ale
Programului Operaţional pentru Pescuit
2007-2013.
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură este responsabilă pentru
producerea acestei nereguli sistemice având
în vedere calitatea pe care o avea de
Autoritate de Management pentru POP
2007 - 2013 în perioada aceea.
Direcţia Generală Pescuit, în calitate de

Autoritate de Management pentru POP
2007 – 2013, trebuie să iniţieze discuţii cu
DG MARE pentru amendarea efectelor
produse privind „schimbarea regulilor din
mers”.
4.

Înfiinţare fermă piscicolă în
sistem superintensiv, construire S.C. SERGIO COM Decizia
47/30.03.2011
hala de producţie, iaz şi S.R.L.
împrejmuire teren.

nr. ------------------------------

4

28.07.2011

DG MARE trebuie să aibă în vedere
clarificarea modului în care se pot amenda
efectele „schimbării regulilor din mers” ce
au avut un impact negativ la scară
naţională, din punct de vedere financiar şi
social, asupra potenţialilor beneficiari.
Beneficiarul S.C. SERGIO COM S.R.L.
trebuie să-şi asume consecinţele care au
decurs din această aplicaţie având în
vedere că acesta avea cunoştinţă de
evoluţia modificărilor acestor etape
procedurale/recomandări/hotărâri/decizii
prin
participarea
sa
la
lucrările
Comitetelor
de
Monitorizare
ale
Programului Operaţional pentru Pescuit
2007-2013.
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură este responsabilă pentru
producerea acestei nereguli sistemice având
în vedere calitatea pe care o avea de
Autoritate de Management pentru POP
2007 - 2013 în perioada aceea.
Direcţia Generală Pescuit, în calitate de
Autoritate de Management pentru POP
2007 – 2013, trebuie să iniţieze discuţii cu
DG MARE pentru amendarea efectelor
produse privind „schimbarea regulilor din
mers”.

5.

6.

Tehnologia
şi
instalaţiile
INTER Decizia
aferente
pentru
creşterea S.C.
47/30.03.2011
intensivă a sturionilor în hală şi METACO S.A.
modernizare păstrăvărie, sat
Zeicani, comuna Sarmisegetuza,
judeţ Hunedoara

EXTINDEREA ACTIVITĂŢII
AMERICAN Decizia
DE
DEPOZITARE
ŞI S.C.
CONSTRUCTION
52/20.04.2011
LOGISTICĂ
PENTRU
TEHNOLOGIES
PRODUSE
ALIMENTARE
PRIN ÎNFIINŢAREA UNUI

nr. -------------------------------

28.07.2011

DG MARE trebuie să aibă în vedere
clarificarea modului în care se pot amenda
efectele „schimbării regulilor din mers” ce
au avut un impact negativ la scara
naţională, din punct de vedere financiar şi
social, asupra potenţialilor beneficiari.
Beneficiarul
trebuie
să-si
asume
consecinţele care au decurs din această
aplicaţie având în vedere că acesta avea
cunoştinţă de evoluţia modificărilor
acestor
etape
procedurale/recomandări/hotărâri/decizii
prin
participarea
sa
la
lucrările
Comitetelor
de
Monitorizare
ale
Programului Operaţional pentru Pescuit
2007-2013.
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură este responsabilă pentru
producerea acestei nereguli sistemice având
în vedere calitatea pe care o avea de
Autoritate de Management pentru POP
2007 - 2013 în perioada aceea.
Direcţia Generală Pescuit, în calitate de
Autoritate de Management pentru POP
2007 – 2013, trebuie să iniţieze discuţii cu
DG MARE pentru amendarea efectelor
produse privind „schimbarea regulilor din
mers”.

nr. -------------------------------

02.06.2011

În conformitate cu Manualul de procedură
pentru Managementul riscurilor cod
manual:
03-17,
pentru
reducerea
vulnerabilităţii în zonele de risc, ce ar

5

NOU DEPOZIT DE PEŞTE

putea afecta obiectivele POP 2007-2013, în
cazul de faţă, erori în evaluarea
conformităţii şi eligibilităţii Cererii de
Finanţare nr. RO 26 301210 09 25 0200 ,
CCAN
propune
responsabilizarea/instruirea
atât
a
personalului de execuţie, cât şi a celui de
conducere.
În cea ce priveşte Cererea de Finanţare nr.
RO 26 301210 09 25 0200, cu titlul:
EXTINDEREA
ACTIVITĂŢII
DE
DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ PENTRU
PRODUSE
ALIMENTARE
PRIN
ÎNFIINŢAREA UNUI NOU DEPOZIT DE
PEŞTE, înregistrat la CRPOP Bucureşti
în data de 30.12.2010, CCAN propune
reluarea procedurilor de evaluare privind
conformitatea, eligibilitatea şi verificarea pe
teren, cu respectarea :
- Manualului de Procedură pentru
Evaluarea Conformităţii şi Eligibilităţii
Cererilor de Finanţare, cod manual M0402, şi a Ghidului Solicitantului în vigoare la
data depunerii Cererii de Finanţare;
- Legislaţiei naţionale şi comunitare în
vigoare la data depunerii Cererii de
Finanţare.

7.

Axa prioritară 5―Asistenţă
tehnică, Măsura 5.1―Asistenţă S.C.

Adresa DGP AMPOP
BELSANO nr. 213.735/ 7.09.2011 -----------------------6

07.09.2011

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,

tehnică din Fondul European CONSULTING
pentru Pescuit
S.R.L.

8.

9.

10.

--------

invocă o neregulă neintenţionată, şi
propune să se procedeze la întocmirea
Declaraţiei de Cheltuieli Rectificativă, prin
care să se retragă suma de 63.135,34 lei.

DEVOPIA Adresa DGP AMPOP
Axa prioritară 5―Asistenţă S.C.
nr. 213.735/ 7.09.2011 -----------------------tehnică, Măsura 5.1―Asistenţă CONSULTING
--------tehnică din Fondul European S.R.L.
pentru Pescuit

07.09.2011

Axa prioritară 5―Asistenţă S.C.
IBBEROM Adresa DGP AMPOP
tehnică, Măsura 5.1―Asistenţă INTERNAŢIONAL nr. 213.735/ 7.09.2011 -----------------------tehnică din Fondul European TULCEA
-------pentru Pescuit

07.09.2011

Adresa DGP AMPOP
Axa prioritară 5―Asistenţă
THETA nr. 213.735/ 7.09.2011 -----------------------tehnică, Măsura 5.1―Asistenţă S.C.
-------tehnică din Fondul European CONSULTING
S.R.L.
pentru Pescuit

01.09.2011

7

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,
invocă o neregulă neintenţionată, şi
propune să se procedeze la întocmirea
Declaraţiei de Cheltuieli Rectificativă, prin
care să se retragă suma de 110.878,00 LEI.
Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,
invocă o neregulă neintenţionată, şi
propune să se procedeze la întocmirea
Declaraţiei de Cheltuieli Rectificativă, prin
care să se retragă suma de 285,72 lei.

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,
invocă o neregula neintenţionată, şi
propune ca suma de 13.000 euro să fie
introdusă în Declaraţiile de Cheltuieli de
către Serviciul Declaraţii Plăţi în vederea
certificării acesteia de către Ministerul
Finanţelor Publice prin Autoritatea de
Certificare Plăţi.

11.

Axa prioritară 5―Asistenţă
Adresa DGP AMPOP
tehnică, Măsura 5.1―Asistenţă S.C.
DINCO nr. 213.735/ 7.09.2011 -----------------------tehnică din Fondul European CONSULTING
---------pentru Pescuit

07.09.2011

12.

Axa prioritară 5―Asistenţă
tehnică, Măsura 5.1―Asistenţă S.C. COCOR S.R.L.
tehnică din Fondul European
pentru Pescuit

Adresa DGP AMPOP
nr. 213.735/ 7.09.2011 -------------------------------

07.09.2011

13.

Axa prioritară 5―Asistenţă
tehnică, Măsura 5.1―Asistenţă APPS
tehnică din Fondul European
pentru Pescuit

Adresa DGP AMPOP
nr. 213.735/ 7.09.2011 --------------------------------

07.09.2011

14.

FERMA CU SISTEM DE
RECICLARE ŞI TRATARE A S.C.
PĂSTRĂVU Decizia
APEI PENTRU CRESTEREA SFĂRAŞ S.R.L.
76/07.07.2011
ŞI
PROCESAREA
PĂSTRĂVULUI

nr. ------------------------------

8

04.08.2011

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,
invocă o neregulă neintenţionată, şi
propune să se procedeze la întocmirea
Declaraţiei de Cheltuieli Rectificativă, prin
care să se retragă suma de 145.141,56 lei.
Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,
invocă o neregula neintenţionată, si
propune ca suma de 8.532,11 lei să nu fie
introdusă în Declaraţiile de Cheltuieli de
către Serviciul Declaraţii Plăţi în vederea
certificării acesteia de către Ministerul
Finanţelor Publice prin Autoritatea de
Certificare Plăţi.
Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,
invocă o neregulă neintenţionată, şi
propune să se procedeze la întocmirea
Declaraţiei de Cheltuieli Rectificativă, prin
care să se retragă suma de 27.279,34 lei.
CCAN propune ca Cererea de Finanţare
nr. RO 2.1 28.12.10 08 33 0192 să fie
reevaluată ţinându-se cont de faptul că
Beneficiarul, S.C. PĂSTRĂVU SFĂRAŞ
S.R.L. în Memoriul nr. 12/02.07.2011, îşi
asuma plata integrală a cheltuielilor pentru

obţinerea terenului.
15.

16.

HALA PENTRU CREŞTEREA
GROUPSTURIONILOR
ŞI S.C.
METCAR
S.R.L.
AMENAJAREA
UNUI
HELEŞTEU CU SUP DE 7,1
HA PENTRU PRACTICAREA
ACVACULTURII ÎN ZONA
HERNEACOVA, JUD. TIMIŞ
TRECEREA LA
ACVACULTURĂ ÎN
ACUMULAREA FRASINETCRESCĂTORIE

Ministerul Finanţelor -----------------------Publice- Autoritatea de Certificare Plăti prin
Raportul final a MFPACP
cu
nr.457.816/27.07.2011

07.11.2011

20.12.2011
S.C. FISH 99 S.R.L.

Nota
nr. ---------------------------213239/04.08.2011

17.
Înfiinţare ferma piscicola Lacul PROXIMA MODA Adresa
nr. ----------------------Rândunelelor
în
comuna S.R.L.
213355/11.08.2011
Străoane, judeţul Vrancea

18.

Construire depozit
produse alimentare

frigorific S.C. ELIXIR
S.R.L.

CD Sesizare beneficiar nr.
231501/23.08.2011.
----------------------(Cererea de finanţare -fiind în evaluare în
9

18.01.2012

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,
invoca un debit, şi propune ca suma de
43.805,58 lei fără TVA, să fie introdusa în
Registrul Debitorilor, urmând toţi paşii
procedurali conform manualului de
proceduri .

Direcţia Generală Control şi Inspecţii
apreciază ca Nota nr. 213239/04.08.2011,
care a condus la declanşarea procedurii de
neregulă nu face obiectul suspiciunii de
fraudă. Proiectul cu titlul Trecerea la
acvacultura ecologică în Acumularea
Frăsinet-Crescătorie să fie declarată
neconformă administrativ.
Direcţia Generală Control şi Inspecţii
propune continuarea procedurii de
evaluare a Cererii de Finanţare nr. RO 21
180711 03 41 0273, beneficiar S.C. Proxima
Moda S.R.L. Panciu, Proiect: "Înfiinţare
fermă piscicolă "Lacul Rândunelelor" în
comuna Străoane, judeţul Vrancea", în
conformitate cu prevederile Manualului de
Procedură M06-02 pentru verificarea
conformităţii şi eligibilităţii cererilor de
finanţare.
Direcţia Generală Control şi Inspecţii,
propune continuarea procedurii de
evaluare a Cererii de finanţare în

cadrul Comisiei de
Soluţionare
a
Contestaţiilor, iar până
la finalizarea acestei
acţiuni nu se pot
demara
verificarea
documentelor).

conformitate cu prevederile Manualului de
procedura M 06-02 pentru verificarea
conformităţii şi eligibilităţii cererilor de
finanţare,
cu
menţiunea
că
responsabilitatea contractării acestei cereri
revine în totalitate DGP-AMPOP.

19.
PĂSTRUGA Adresa
FERMA
DE
CREŞTERE S.C.
213.727/06.09.2011
SUPERINTENSIVĂ
A COD S.R.L.
STURIONILOR
LA
S.C.
PĂSTRUGA
COD
S.R.L.
PIATRA NEAMŢ

20.

ACVACULTURA DURABILĂ
ÎN LACUL TRAIAN, PARTE S.C.

------------------------

25.11.2011

Direcţia Generală Control şi Inspecţii,
propune:
Îmbunătăţirea procedurii de lucru prin
introducerea
prevederii,
ca
în
eventualitatea în care se impune o
reevaluare a Cererii de finanţare să se
aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia
acesteia.
Aducerea
la
cunoştinţa
solicitantul S.C. PĂSTRUGA COD S.R.L.
faptul că nu a respectat prevederile
Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 2.1
„Acvacultură”, Acţiunea 1 „Creşterea
capacităţii de producţie datorită construirii
de noi exploataţii piscicole”, respectiv
prezentarea în Original a anumitor
documente motivând că acestea au fost
pierdute, conducând la neconformitatea
Cererii de finanţare nr. RO 21 170611 04
29 0263.

Nota
nr.
PELOREX 213785/06.09.2011
.
10

Compartimentul Control, Antifraudă şi

INTEGRANTĂ A REŢELEI IMPEX S.R.L.
ECOLOGICE NATURA 2000

Nereguli, din cadrul DGP - AM POP,
invocă o neregulă neintenţionată care „se
defineşte ca orice acţiune a unei persoane
care face parte dintr-una din instituţiile
implicate
(AC,
DGP-AMPOP
sau
beneficiar, contractor, consultant etc.),
produsă din neglijenţă sau fiind, în cea mai
mare parte a cazurilor, rezultatul încălcării
procedurilor în vigoare” în cazul de faţă
generată de Beneficiar.
Pe cale de consecinţă, Compartimentul
Control,
Antifraudă
şi
Nereguli,
consideră că propunerea directorului
Direcţiei Contractare şi Verificări de
Management de anulare a Deciziei de
finanţare nr. 127/07.07.2011, este corectă.

21.

22.

Acvacultura în sistem
recirculare apă în hală

de
25.11.2011

S.C.
AQUA Adresa
STURIO PROIECT 213.727/06.09.2011
S.R.L.

Conservarea
patrimoniului
natural în amenajarea piscicola S.C.
VIŞANI din cadrul SITULUI BANAGROTRANS
Natura 2000 ROSCI0005
S.R.L.

-------------------------

Adresa
213.727/06.09.2011

------------------------

11

12.12.2011

Direcţia Generală Control şi Inspecţii
propune menţinerea poziţiei DGP-AMPOP
prin care proiectul cu titlul Acvacultură în
sistem de circulare apă, în hală, cu fonduri
europene, Sat Duboz, Nr.183, Comuna
Niţchidorf, Jud. Timiş nu poate primi
finanţare prin Programul Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013, deoarece în
etapa de evaluare tehnico-financiară nu a
obţinut punctajul minim de 65 puncte.
Direcţia Generală Control şi Inspecţii
propune Recalcularea primei anuale pe
hectar, reprezentând compensaţii pentru
pierderile obţinute de către beneficiar,
conform perioadelor din licenţa de

23.

Modernizare ferma piscicola ,
Adresa nr.215.114/
sat Adrian, Oraş Livada, judeţul S.C.
PISCICOLA 30.11.2011
Satu Mare
SATU MARE

------------------------

27.12.2011

24.

Modernizare ferma piscicola S.C
PISCICOLA Adresa nr.215.114/
Dracşani si achiziţie de utilaje S.A. BOTOSANI
30.11.2011
la S.C. Piscicola S.A. Botoşani

------------------------

27.12.2011

25.

Amenajare
Gavella

-------------------------

27.12.2011

26.

Modernizare
şi
dezvoltare S.C.
PISCICOLA Adresa nr.
unităţi de acvacultura
MURIGHIOL S.A.
30.11.2011

215.11/ -------------------------

27.12.2011

27.

Amenajare piscicola Lacul de S.C. LACUL DE Adresa nr.
Argint
ARGINT S.R.L.
3011.2011

215.118/ ------------------------

22.12.2011

Ferma

Piscicola S.C.
GAVELLA Adresa nr.215.114/
COM S.R.L
30.11.2011

12

acvacultura stipulate de ANPA, în adresele
8904/03.11
şi
2501/22.11.2011
în
conformitate cu prevederile Manualului de
procedura M06-02 pentru verificarea
conformităţii şi eligibilităţii Cererilor de
finanţare.
Direcţia Generală Control şi Inspecţii
consideră că beneficiarul a respectat
obligaţiile asumate prin Cererea de
Finanţare RO 21 210 510 08 32 0057 şi a
contractului de finanţare nr. 21/17.08.2010
încheiat cu DGP-AMPOP.
Direcţia Generală Control şi Inspecţii
consideră că beneficiarul, S.C. Piscicola
S.A. Botoşani a respectat obligaţiile
asumate prin Contractul de finanţare
nerambursabil nr. 20/17.08.2010
Direcţia Generală Control şi Inspecţii
consideră că beneficiarul a respectat
obligaţiile asumate prin Cererea de
Finanţare RO 21 20041 06 05 0040 şi a
contractului de finanţare nr. 11/15.07.2010
încheiat cu DGP-AMPOP.
Direcţia Generală Control şi Inspecţii
consideră că beneficiarul a respectat
obligaţiile asumate prin Contractul de
finanţare nerambursabil nr. 4/06.07.2011
Direcţia Generală Control şi Inspecţii
consideră că beneficiarul a respectat
obligaţiile asumate prin Contractul de
finanţare nr.35/30.09.2010 (CF RO 21
280610 04 29 0075) privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin
Fondul European pentru Pescuit, încheiat
între DGP-AMPOP şi S.C. LACUL DE

28.

Sprijin
pentru
încetarea S.C.
FISHING Adresa nr.
permanentă a activităţilor de MERIDIAN SRL
3011.2011
pescuit a navei Chefalu 6

29.

Extindere fermă
creştere intensivă

ARGINT S.R.L., COMUNA Podoleni,
judeţul
Neamţ,
conform
normelor,
regulamentelor comunitare şi a legislaţiei
naţionale în vigoare.
Direcţia Generală Control şi Inspecţii
consideră că beneficiarul a respectat
obligaţiile asumate prin Ordinul de
finanţare
nerambursabila
nr.14/07.07.2010.
Compartimentul Control, Antifraudă si
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP
consideră că
beneficiarul trebuie să
respecte în continuare obligaţiile asumate
prin Contractul de finanţare nr.
6/08.07.2010, precum şi cele prevăzute în
Actele adiţionale (nr. 1/25.08.2010 şi nr.
2/19.05.2011).

215.118/ ----------------------------

22.12.2011

Planul
Anual
de -----------------------Verificări
la
fata ----locului
privind
durabilitatea
operaţiunilor,
înregistrat la DGPAMPOP
cu
nr.214/15.12.2010

24.10.2011

30

Acvacultura durabilă în situl SC
COMPLEX Planul
Anual
de -----------------------NATURA 2000 - Crescătoria GROUP
Verificări
la
fata --piscicolă Bugeac ROSPA0053
locului
privind
durabilitatea
operaţiunilor,
înregistrat la DGPAMPOP
cu
nr.214/15.12.2010

27.06.2011

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP
considera că beneficiarul trebuie să
respecte în continuare obligaţiile asumate
prin Ordinul de finanţare nerambursabilă
nr. 3/06.07.2010.

31

Hala complet utilată şi anexe S.C.
S.R.L.
pentru creşterea intensivă a

14.10.2011

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP
consideră că beneficiarul trebuie să

sturioni

– SC NIMB SA

ROVICO Planul
Anual
de -----------------------Verificări
la
fata ----locului
privind
13

sturionilor.

32

durabilitatea
operaţiunilor,
înregistrat la DGPAMPOP
cu
nr.214/15.12.2010

Anual
de -----------------------Conservarea
patrimoniului S.C. EURO FISH Planul
natural în amenajarea piscicolă S.R.L.
Verificări
la
faţa ---Babadag din cadrul rezervaţiei
locului
privind
Biosferei Delta Dunării
durabilitatea
operaţiunilor,
înregistrat la DGPAMPOP
cu
nr.214/15.12.2010

14

respecte în continuare obligaţiile asumate
prin
Contractul
de
finanţare
nerambursabila nr. 56/23.12.2010, încheiat
cu DGP – AM POP, precum şi prevederile
prevăzute
în
Actul
Adiţional
nr.1/29.04.2011.
22.09.2011

Compartimentul Control, Antifraudă şi
Nereguli, din cadrul DGP - AM POP
consideră că beneficiarul trebuie să
respecte în continuare obligaţiile asumate
prin Ordinul de finanţare nerambursabilă
nr. 50/22.11.2010

