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ACRONIME
AA

Autoritate de Audit

AM

Autoritate de Management

CE

Comisia Europeană

CM POP

Comitet de Monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit

CR POP

Compartiment Regional - Autoritatea de management pentru POP

DG MARE

Directoratul General pentru Afaceri Maritime şi Pescuit (CE)

DGP-AMPOP

Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de management pentru POP

FARNET

Unitatea de Sprijin a DG MARE

FEADR

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

FEDR

Fondul European pentru Dezvoltare Regională

FEP

Fondul European pentru Pescuit

FLAG

Grup Local de Acţiune pentru Pescuit

FSE

Fondul Social European

GAL

Grup de Acţiune Locală (FEADR – Programul LEADER)

HG

Hotărâre de Guvern

INS

Institutul Naţional de Statistică

LEADER

Legături între Acţiunile pentru Dezvoltarea Economiei Rurale (Fr.: Liaisons
entre Actions de Developpement de l’Économie Rurale)

MADR

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

MFP

Ministerul Finanţelor Publice

NUTS

Nomenclatorul Unităţii Teritoriale Statistice (nivelul NUTS III pentru România
este echivalentul teritorial al judeţului)

OG

Ordonanţă a Guvernului

ONG

Organizaţie Non -Guvernamentală

OUG

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului

PAC

Politica Agricolă Comună

PCP

Politica Comună de Pescuit (a Uniunii Europene)

PAEF

Planul de Ajustare a Efortului de Pescuit

PCP

Politica Comună pentru Pescuit

PIB

Produs Intern Brut

PND

Planul Naţional pentru Dezvoltare

PNADR

Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

PNS

Planul Naţional Strategic pentru Pescuit
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PO/ POP
ROF

Program Operaţional/ Program Operaţional pentru Pescuit
Regulament de Organizare şi Funcţionare (al FLAG)

UE

Uniunea Europeană

GLOSAR DE TERMENI
Actori locali

Autoritatea
(AA)

Comunităţi (pescăreşti), persoane care activează în cadrul sectorului
pescăresc sau în sectoare conexe, comunităţile locale, organizaţii publice
sau private implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundaţii,
asociaţii, consilii locale, societatea civilă, agenţi economici, etc.).
de Audit Autoritate naţională competentă să efectueze audit public extern, în
conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, asupra
fondurilor nerambursabile acordate României de UE prin FEP, precum
şi asupra cofinanţării naţionale aferente, independentă de DGP-AMPOP
şi de AC.

Axă prioritară

Una din priorităţile unui program operaţional, cuprinzând un grup de
măsuri legate între ele şi care au obiective măsurabile specifice.

Beneficiar

Persoană juridică/persoană fizică care este destinatarul final al ajutorului
nerambursabil .

Cerere de finanţare

Formular completat de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării
prin POP 2007-2013.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli care pot fi finanţate prin POP conform HG nr. 442/2009 privind
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate
din FEP prin POP 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare.

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli care nu pot fi finanţate prin POP 2007-2013.

Contract de

Act juridic încheiat între DGP-AMPOP şi beneficiar prin care se
aprobă finanţarea unui proiect în cadrul POP 2007-2013.

finanţare
Corecţie financiară

Încetarea totală sau parţială a contribuţiei comunitare sau naţionale
cu scopul de co-finanţare în cadrul POP 2007-2013, proporţional
cu cheltuielile ne-conforme.

Criterii de selecţie

1. Criterii de conformitate administrativă
2. Criterii de eligibilitate (al solicitantului şi al proiectului)
3. Criterii de evaluare tehnico-financiară

Dezvoltare durabilă

O calitate mai bună a vieţii la nivelul unei societăţi, atât pentru prezent
cât şi pentru generaţiile viitoare şi înseamnă: dezvoltare economică
echilibrată şi echitabilă; nivele înalte de ocupare, coeziune socială şi
incluziune; un înalt nivel de protecţie a mediului şi o utilizare
responsabilă a resurselor naturale; o politică coerentă care generează
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un sistem politic deschis, transparent şi justificabil; cooperare
internaţională efectivă în vederea promovării dezvoltării durabile
globale (Strategia Göteborg, 2001); ameliorarea mediului în sectorul
pescăresc; reducerea impactului activităţilor asupra mediului şi
promovarea metodelor de producţie ecologice.
Agenţia de Plată (AP)Direcţia fonduri
europene şi
contabilizare plăţi

Structură din cadrul MADR responsabilă cu plăţile aferente POP
2007-2013.

Autoritatea de
Management (AM)
pentru POP - Direcţia
generală pescuit

Structura din cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea POP
2007- 2013.

Eligibilitate

Suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în
vederea calificării pentru a obţine finanţare prin măsurile finanţate
din FEP. Finanţarea efectivă a proiectului se va decide în urma
aplicării criteriilor privind calitatea tehnică şi financiară a proiectului,
incluse în prezentul ghid.

Fondul European

Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei
financiare a UE 2007-2013, reglementat prin Regulamentul (CE) nr.
1198/2006.

pentru Pescuit
Fonduri publice

Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul
trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice
finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe
acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe
contractate sau garantate de stat ori de autorităţi ale administraţiei
publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi
ale administraţiei publice locale.

Ghidul solicitantului

Un ghid practic care conţine cadrul şi informaţiile necesare obţinerii
fondurilor nerambursabile FEP-POP

Grup local de Actiune
pentru pescuit/ FLAG

Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverşi reprezentanţi
ai sectorului public, privat şi ai societăţii civile, având aceleaşi
interese şi obiective (referitoare la activităţile pescăreşti) selectat si
aprobat de către DGP- AM POP

Imparţialitate

Caracter obiectiv si nepărtinitor. Acest principiu se aplică în toate
fazele şi activităţile gestionate în contextul operaţiunilor FLAG privind
lansarea apelurilor, evaluarea şi selectarea proiectelor şi
accentuează aspectul de independenţă al abordării şi analizei faţă de
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orice posibilă ingerinţă.
Măsură

Set de operaţiuni destinate să pună în aplicare o axă prioritară a
POP 2007-2013

Pistă de audit

Oferă posibilitatea urmăririi unei tranzacţii din momentul iniţierii
până în momentul în care se raportează rezultatele finale reprezentând trasabilitatea documentelor/ operaţiunilor.

Programul Operaţional
pentru Pescuit 20072013

Document elaborat de România, aprobat de CE, care conţine o strategie
de dezvoltare şi un set de axe prioritare şi măsuri, pentru a fi
implementate cu finanţare din FEP.

Parteneriat public-

Forma de cooperare între autorităţile publice, entităţi private şi
organizaţii neguvernamentale, pe baza acordului liber consimţit în
temeiul art. 945 şi/sau 969 din Codul civil, în concordanţă cu
prevederile art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Consiliului nr.
1.198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit, selectat, în vederea
constituirii ca grup local de acţiune pentru pescuit şi elaborării unei
strategii de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti.

privat

Proiect

O serie de activităţi economice indivizibile cu obiective stabilite în diferite
sectoare de activitate (economic, ecologic, social, etc.), concepute pentru
a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată.

Sistem de

Cuprinde informaţii privind toate agenţiile implicate în gestionarea POP şi
procedurile relevante care trebuie urmate în managementul peraţiunilor,
indiferent dacă acestea primesc sau nu ajutor de stat.

Management şi
Control
Solicitant

Organizaţie, instituţie sau societate din sectorul public sau privat,
persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale/întreprinderi
familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanţare în
vederea finanţării în cadrul POP 2007-2013.

Strategie de dezvoltare
locală

Strategia este orizontul (scopul) şi direcţia unei organizaţii pe termen
mediu şi lung. Ea defineşte unicitatea organizaţiei (cum se diferenţiază
aceasta de alte organizaţii) şi fixează care sunt avantajele organizaţiei prin
configurarea resurselor într-un mediu competitiv, pentru a satisface
nevoile pieţei şi aşteptările potenţialilor beneficiari.
Definită în contextul Axei 4 POP, strategia de dezvoltare locală integrată
înseamnă un set de acţiuni propuse de către un FLAG în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite ca fiind prioritare în vederea dezvoltării
comunităţilor pescăreşti prin utilizarea resurselor endogene şi fondurilor
FEP.
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Operaţiune

Acţiune distinctă din cadrul unei măsuri, care se derulează pe
parcursul uneia sau al mai multor faze.

Valoarea totală a
proiectului

Totalul cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare pentru realizarea
proiectului.
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Legislaţia Uniunii Europene
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind sprijinul acordat de Fondul
European pentru Pescuit;
Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea
în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
Pescuit, cu completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea şi exploatarea durabilă a
resurselor pescăreşti conform Politicii Comune a Pescuitului;
Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene;
Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr.1605/2002 al Consiliului privind
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în
sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor
exotice şi a speciilor absente la nivel local;
Decizia Comisiei Europene nr. C(2010)7916 din 11.11.2010. de modificare a Deciziei C(
2007)6664 de aprobare a Programului Operaţional pentru pescuit al României 2007-2013
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/1995 al Consiliului privind protejarea intereselor
financiare ale Comunităţilor Europene;
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile
şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.

Legislaţie naţională
•
•
•
•
•
•
•

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 – Legea finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si
fundaţii;
Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa
şi raportarea cheltuielilor bugetare şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare;
OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite
din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi
Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a
datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului
de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.
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•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de
garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu
modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia;
HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit
2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 1014/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 27/2008
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din
Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la
bugetul de stat;
Ordinul MAPDR nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru
proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările
şi completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa
şi raportarea cheltuielilor bugetare şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 1187/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr.
1917/2005;
Ordinul MFP nr. 2169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr.
1917/2005.
OUG 34 /2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare;
Comunicarea interpretativă nr. 2006/C179/02 a Comisiei asupra legii comunitare aplicabilă
atribuirii de contracte care nu urmează sau nu urmează în totalitate prevederile Directivelor
privind achiziţiile publice.
Prevederile contractului de finanţare a proiectului
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INTRODUCERE
CADRU GENERAL
Prezentul Plan operaţional pentru implementarea strategiei constituie un material de informare
tehnică, adresat FLAG Braila şi reprezintă un instrument practic de lucru necesar pentru
implementarea practică şi concretă a strategiei de dezvoltare locală integrată în teritoriul FLAG.
SCOP ŞI OBIECTIVE
Principalul scop al planului este furnizarea de instrumente de lucru practice care să sprijine efectiv
FLAG în implementarea strategiei. De asemenea, obiectivele propuse mai urmăresc:


Dezvoltarea capacităţii la nivel local pentru implementarea strategiei locale în beneficiul direct
al zonei pescăreşti în spiritul FEP pe termen mediu şi lung;



Construirea unor punţi de comunicare între toţi actorii implicaţi de la nivel local-regional şi
central şi în special între FLAG-urile din România şi cele din UE.

STRUCTURA ŞI MODUL DE UTILIZARE A MANUALULUI
Planul este structurat astfel încât să furnizeze informaţii generale, exemplificări şi instrumente cu un
grad avansat de detaliere, astfel incat să se poată înţelege modul de abordare şi funcţionare al
mecanismelor FLAG în procesul implementării strategiei.
Informaţii cu caracter general
Acronime

Glosar de termeni

Referinţe, Anexe

Informaţii cu caracter specific
I. Dispoziţii privind
managementul şi gestiunea
administratvi-financiară

II. Selecţia proiectelor şi
monitorizarea implementării
proiectelor

Partea I-a prezintă abordarea,
semnificaţia şi rolul
parteneriatului FLAG,
mecanismele de funcţionare şi
procesul implementării
strategiilor, descrierea
elementelor specifice unei
gestiuni eficiente

Partea a II-a ghidului
furnizează informaţii privind
planificarea implementării
strategiei şi aspecte
procedurale şi procesul de
selecţie şi sprijinirea
implementării proiectelor
finanţate prin strategie.

III. Planificarea acţiunilor
pentru implementarea
strategiei
Partea a III-a a ghidului
constituie „un caiet de
procedură şi mecanisme” pe
care FLAG îl va dezvolta
urmărind cu fidelitate
cuprinsul şi informaţiile
solicitate (mecanisme,
reglementări, planuri, tabele,
etc.).
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Partea I-a

Dispoziţii privind managementul şi gestiunea administrativ-financiară
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CAPITOLUL I.
ORGANIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
I.I. Secţiune introductivă
Scopul FLAG este acela de a lua parte la guvernarea regiunii, cu participarea activă la
construirea capacităţii organizatorice a zonei de pescuit, care acţionează ca un centru de convergenţă şi
care reprezintă interesele tuturor persoanele fizice, întreprinderilor şi agenţilor socio-economici
interesaţi, pentru dezvoltarea echilibrată a regiunii.
Parteneriatul public – privat Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei
Pescaresti a judetului Braila este format din 9 membri reprezentanţi ai sectorul public, privat şi
societate civilă, conform situaţiei prezentate în continuare:
Parteneri publici
-Consiliul Județean Brăila
-Primăria Municipiului Brăila
-Asociația
Comunelor
Romania, filiala Brăila

din

Reprezentanti ai societatii civile
-Agenția
pentru
Dezvoltare
Regională a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est
-Camera de Comerț Industrie și
Agricultură Brăila
-Asociația Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din Regiunea SudEst

Parteneri privati
-Asociația Județeana a Vânătorilor
și Pescarilor Sportivi Brăila
-Societatea Cooperativa de gradul I
’’Nufarul’’Chiscani
-Asociația Pescarilor Stăncuța

Numărul reprezentanţilor entităţilor publice în cadrul Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila este de 3, iar numărul reprezentanţilor
entităţilor private şi ale societăţii civile în total este de 6, asigurându-se astfel un procent de
reprezentativitate de peste 50% pentru partenerii privaţi şi ai societăţii civile.
Organizația
Consiliul Județean Brăila

Primăria Municipiului Brăila
Camera de Comerț, Industrie si
Agricultura Brăila
Asociația Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din Regiunea Sud-Est

Rolul în cadrul Asociației
Asigura corelarea dintre Strategia de dezvoltare a zonei
pescărești și planificarea strategică pentru dezvoltarea generala
a județului, sprijină dezvoltarea de proiecte.
Asigura corelarea dintre Strategia de dezvoltare a zonei
pescărești si planificarea strategică pentru dezvoltarea generala
a municipiului, sprijină dezvoltarea de proiecte;
Promovează intereselor sectorului privat in cadrul Strategiei de
dezvoltare a zonei pescărești;
Promovează interesele tinerilor întreprinzători in cadrul
Strategiei de dezvoltare a zonei pescărești;
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ADRSE
Asociația Comunelor din Romania –
filiala Brăila
Asociația Județeană a Vânătorilor si
Pescarilor Sportivi Brăila
Societatea Cooperativa de gradul I
“Nufărul” Chiscani
Asociația Pescarilor Stăncuța

Asigura corelarea dintre Planul Regional de Dezvoltare si
Strategia de dezvoltare a zonei pescărești; contribuie la
elaborarea procedurilor de implementare a Strategiei
Promovează in cadrul Strategiei interesele comunelor din
teritoriul FLAG si sprijină elaborarea de proiecte
Promovează in cadrul Strategiei interesele membrilor săi si
sprijină elaborarea de proiecte
Promovează in cadrul strategiei interesele membrilor săi si
sprijină elaborarea de proiecte
Promovează in cadrul strategiei interesele membrilor săi si
sprijină elaborarea de proiecte

Asociația va colabora cu organizații similare la nivel național, precum și din alte state ale UE,
în scopul dezvoltării capacității operaționale aFLAG prin intermediul vizitelor de lucru, training, mese
rotunde, seminarii, întâlniri, etc.
De asemenea, Asociația va colabora în plan local, județean și regional cu organizații ale
administrației publice locale și centrale, cu organizații care îndeplinesc rol de Organisme Intermediare
pentru diferite Programe Operaționale, precum și cu cele care sunt implicate în activitatea de
implementare la nivel județean și regional a PNDR, respectiv POP Axele 1-3, în vederea coordonării
cu alte oportunități de finanțare, strategii de dezvoltare, proiecte propuse spre realizare.

I.II. Structura juridică a FLAG
Parteneriatul local Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a
judetului Brailaeste o persoană juridică română care funcţionează în concordanţă cu Ordonanţa de
Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, fără scop patrimonial, independentă, apolitică şi
non-profit în scopul reprezentării intereselor membrilor săi in conformitate cu scopul asociaţiei.
Obiectivul general al Asociaţiei este implementarea planului de dezvoltare locală integrată
a zonei pescăreşti a judetului Braila.
Organele de conducere şi control ale Asociaţiei, conform Statutului, sunt :
- organul de conducere al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei
Pescaresti a judetului Brailaeste Adunarea Generala;
- organele de administrare ale Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a
Zonei Pescaresti a judetului Braila sunt Consiliul de Administratie si Managerul;
- organele de reprezentare ale Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a
Zonei Pescaresti a judetului Braila sunt Managerul si Presedintele Asociatiei, cu rol onorific;
- organul de control al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei
Pescaresti a judetului Brailaeste reprezentat de catre cenzor.
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Organul de administrare al Asociaţiei, conform Statutului, este reprezentat de Consiliul de
Administratie si Managerul;
Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din reprezentanţii tuturor partenerilor
relevanţi pentru zona pescărească a judetului Braila,din sectoarele public, privat şi al societăţii civile.
Consiliul de administratie asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Cenzorul asigură controlul financiar al asociaţiei.
Comisia pentru selecţia proiectelor aprobă raportul privind selecţia proiectelor depuse în
cadrul FLAG.
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor rezolvă eventualele contestaţii depuse în procesul de
selecţie a proiectelor.
Structura de management tehnic constituie echipa tehnică a Asociaţiei şi gestionează
activităţile curente zilnice, implementează strategia integrată, este responsabiă direct de proiectele
promovate prin Asociaţie şi de cooperarea cu alte grupuri pescăreşti precum şi de coordonarea
proiectelor individuale în ansamblu.
I.III. Organismul financiar şi administrativ coordonator
Funcţiile administrative şi financiare sunt îndeplinite de structura tehnică a FLAG, structură care
asigură funcţionarea asociaţiei şi implementarea strategiei de dezvoltare.
Structura tehnică a FLAG responsabilă pentru chestiunile administrative şi financiare se va ocupa,
în general, de:
organizarea sesiunilor de depunere proiecte şi procesul de selecţie
managementul financiar a cheltuielilor aparatului tehnic al FLAG Braila,
monitorizarea performanţei şi prezentarea de rapoarte şi sprijinul administrativ pentru
organismele decizionale .
Structura tehnică este codusă de un manager ale cărui principale atribuţii sunt :

•
•
•

-

coordoneaza activitatea asociatiei atat la nivel intern cat si in relatiile cu terte

persoane;
- asigură lansarea apelului de depunere proiecte
- verifica respectarea principiilor de transparenţă, obiectivitate, concurenţă, egalitate şi
nediscriminare, eficacitate şi eficienţa;
- verifica respectarea criteriilor de conformitate si eligibilitate cerute pentru destinatarul
final al ajutorului financiar;
- coordoneaza proiectele de finantare la care participa asociatia;
- participa în calitate de secretar în comisia de selectie a proiectelor;
- numeste angajaţii sectorului tehnic şi consultanti, experti si specialisti cu rol in
implementarea actiunilor propuse in cadrul asociatiei;
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- reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de adunarea generală şi consiliul de
administratie al FLAG Braila. Grupul de Acţiune Locală FLAG Braila, este responsabil pentru
implementarea Strategiei pentru dezvoltarea zonei pescaresti a judetului Braila, cu respectarea
principiilor unui management financiar riguros şi a regulamentelor comunitare şi legislaţiei naţionale
în domeniu, şi în special trebuie:
a) să se asigure că operaţiunile sunt evaluate şi selectate în vederea finanţării în conformitate
cu criteriile aplicabile POP şi strategia locală aprobată aferentă grupului şi că sunt conforme, pe toată
perioada implementării lor, cu regulile comunitare şi naţionale aplicabile;
b) să verifice faptul că produsele şi serviciile cofinanţate sunt furnizate şi să verifice dacă toate
cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în
conformitate cu regulile comunitare şi naţionale;
c) să efectueze verificări la faţa locului ale operaţiunilor;
d) să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a
documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul Strategiei şi că datele privind
implementarea, necesare pentru managementul financiar, monitorizare, verificări, audituri şi evaluare
sunt colectate;
e) să se asigure că beneficiarii şi alte organisme, care participă la implementarea operaţiunilor,
aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile
privind operaţiunea, fără a aduce prejudiciu standardelor contabile naţionale;
f) să stabilească proceduri care să asigure faptul că toate documentele privind cheltuielile şi
auditurile necesare pentru asigurarea unei piste de audit adecvate, sunt menţinute în conformitate cu
prevederile art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006;
f) să asigure conformitatea cu cerinţele privind informarea şi publicitatea, pentru respectarea
prevederilor art.51, respectiv art. 59 lit. j, din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006
Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit va putea primi noi responsabilităţi de la Autoritatea
de Management.
I.IV. Structura şi modul de funcţionare al FLAG
Structura juridică
Parteneriatul este constituit din organizații representative ale tuturor sectoarelor, în mod proporțional,
reflectând prioritățile strategice.
Structura de mamagement Asociația va avea un număr de 8 angajați, fiind condusă de un
Manager.
Având în vedere experiența organizațiilor partenere în elaborarea și implementarea de politici
și programe de dezvoltare locală, acestea vor aduce o contribuție importantă în elaborarea ghidurilor
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pentru aplicanți, a criteriilor de selecție care vor fi utilizate în procesul de aprobare a proiectelor,
precum și în elaborarea procedurilor de lucru ale Asociației.
În conformitate cu prevederile statutare, membrii Asociației implementează și monitorizează
Strategia, sprijină promovarea acesteia, prin activitatea de diseminare a ghidurilor pentru aplicanți,
pentru diferitele măsuri cuprinse în Strategie.
În implementarea strategiei, Parteneriatul va avea următoarele atribuții:
• actualizarea strategiei;
• coordonarea activității de cercetare si de consultare a specialiștilor pentru a evalua
eficacitatea strategiei;
• dezvoltarea si implementarea de proiecte si activități in vederea realizării obiectivului
strategiei; asigurarea ca acestea satisfac obiectivele politicii europene și guvernamentale cu privire la
dezvoltare rurala, egalitatea șanselor și sustenabilitate;
• asigurarea ca strategia este coerentă cu politicile de planificare și influențează
propunerile majore de investiții in zona, astfel încât acestea sa contribuie la obiectivele strategiei;
• identificarea obstacolelor in realizarea strategiei;
• coordonarea activității pentru a furniza serviciile cele mai adecvate si de înalta calitate
cu privire la obiectivele strategiei;
• dezvoltarea, implementarea si monitorizarea procesului de consultare publică pentru
elaborarea si actualizarea strategiei;
• relaționarea cu alte grupuri locale de acțiune pentru transfer de bune practici în zona,
promovarea eficientă a parteneriatului, a strategiei și a zonei.
Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din reprezentanţii tuturor partenerilor
relevanţi pentru zona pescărească,din sectoarele public, privat şi al societăţii civile.
În cadrul Adunării Generale, fiecare asociat fondator şi fiecare membru asociat are un vot cu
caracter deliberativ.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celor
care au ca obiect dizolvarea asociaţiei, modificarea statutului şi revocarea membrilor Consiliului de
administratie când este nevoie de 2/3 din totalul asociaţilor.
Asociaţii, care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi
personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterală şi afinii lor până la
gradul al patrulea inclusiv nu pot lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru
pagubele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Delegarea votului către un alt asociat se poate face prin corespondenţă, fax, email dacă
asociatul se află în situaţii care nu îi permit participarea.
Nici un asociat nu poate fi delegat să voteze pentru mai mult de doi asociaţi.
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I.V. Sistemul decizional
Pentru desfăşurarea procesului de selecţie a proiectelor, Adunarea generală a FLAG alege
dintre membrii săi , două comisii, după cum urmează :
a) Comisia pentru selecția proiectelor
b) Comisia pentru soluționarea contestațiilor ca urmare a finalizării procesului de selecție
Comisia pentru selecţia proiectelor are ca principală atribuţie selectarea proiectelor depuse la
FLAG Brăila.
Comisia de selecție este formată din 3 membri cu drept de vot , un membru de rezervă și un
președinte fără drept de vot. Secretariatul va fi asigurat de către un membru al aparatului tehnic al
FLAG.
Dacă unul dintre membrii comisiei se află în incompatibilitate, acesta va fi înlocuit de către
membrul de rezervă.
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor soluţionează contestaţiile depuse de către potenţialii
beneficiari ca urmare a respingerii proiectelor depuse la FLAG. Comisia pentru soluționarea
contestațiilor este formată din 3 membri cu drept de vot, un membru de rezervă , un președinte
(membrii vor fi alţii decât persoanele care au fost implicate în etapa de selecție a proiectului).
Secretariatul va fi asigurat de către un membru al aparatului tehnic al FLAG. Dacă unul dintre
membrii comisiei se află în incompatibilitate, acesta va fi înlocuit de către membrul de rezervă.
Comisia lucrează în prezenţa tuturor membrilor săi şi adoptă deciziile privind contestaţiile
depuse, cu votul favorabil al cel puţin 2 dintre membrii prezenţi.
Principiile FLAG care stau la baza sistemului decizional:
Principiul solidarităţii contribuie la constituirea FLAG-ului din nevoia de colaborare
pentru a realiza un teritoriu solidar din punct de vedere social şi competitiv din punct
de vedere economic.
2.
Principiul autonomiei fiecărui partener şi fiecarei unităţi teritorial-edministrative
membre.
3.
Principiul consultării pentru elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare
locală a zonei pescaresti a judetului Braila.
4.
Combaterea oricărei forma de discriminare pe motive de:
•
sex
•
rasa sau origine etnica
•
religie sau convingeri
•
handicap
•
varsta
•
orientare sexuala.
5.
Integrarea cerintelor de protectie a mediului in definirea si punerea in aplicare a
politicilor si actiunilor Asociaţiei, in special pentru promovarea dezvoltarii durabile.
1.
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6.

Principiul transparenţei şi publicităţii respectat de catre Asociaţie prin
•
sedinte publice
•
dreptul de acces la documentele Asociaţiei a oricaror persoane acreditate
I.VI. Complementaritatea şi demarcarea faţă de alte programe

Pentru asigurarea demarcarii si complementaritatii intre FEP si fondurile structurale se are in
vedere pe de o parte asigurarea acoperirii teritoriale din punct de vedere al tipurilor de actiuni si al
potentialilor beneficiari, inclusiv a facilitarii accesului acestora la diverse fonduri, iar pe de alta parte
se are in vedere asigurarea cel mai eficient sistem de implementare, care va conduce la o mai buna
administrare si in final la o dezvoltare echilibrata si durabila.
In acest sens, atat masurile din POP cat si cele ale programelor operationale contribuie la
prioritatile comunitare orizontale, in ceea ce priveste egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila si
societatea informationala.
Interventia FEP impune instituirea demarcarii fata de Instrumentele Structurale in contextul
fiecarui Program Operational (PO).
Demarcarea intervenţiei FEADR – FEDR – FEP privind infrastructura turistică se face astfel:
 FEADR (PNDR – Axa 3 şi LEADER ) va susţine:
o Proiectele de investiţii şi infrastructura de agrement aferentă, iniţiate de către
microîntreprinderi şi proiecte de infrastructură publică de turism în spaţiul
rural
o Centrele de informare şi promovare turistică locală din spaţiul rural.
 FEDR (POR) va susţine:
o Proiectele de infrastructură turistică în spaţiul urban, precum şi în staţiunile
balneo-climaterice (din spaţiul rural şi urban)
o Proiectele implementate în spaţiul rural, al căror cost total (cheltuieli eligibile
şi neeligibile) depaşesc 1.000.000 euro
o Centre naţionale de informare şi promovare turistică din zonele mari turistice.
 FEP (prin FLAG) va susţine :
o Crearea, modernizarea sau extinderea de unităţi de cazare, masă şi agrement
precum şi alte facilităţi tipice turismului/ecoturismului
o Realizarea de investiţii în servicii turistice şi ecoturistice prin promovarea
activităţilor în aer liber şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale.
Demarcarea intervenţiei FEADR – FES – POP privind formarea profesională se face
astfel:
 FEADR (PNDR – Axa 1) - va sprijini pensionarea timpurie, fiind o măsură specifică
ce are drept scop final creşterea competitivităţii sectorului agricol, prin cedarea
exploataţiilor agricole de către producătorii agricoli în vârstă către tinerii fermieri, în
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condiţiile în care populaţia îmbătrânită ocupată în agricultură nu poate dispune de
mobilitate, specifică domeniului şi mai mult decât atât, de capacitate inovativă şi
antreprenorială scăzută ca urmare a unui nivel scăzut de instruire şi receptivitate;
 FSE (POS DRU) va susţine îmbătrânirea activă.
 FEP (prin FLAG) va susţine:
o Formarea membrilor Structurii de management tehnic al FLAG
o Formarea membrilor organelor de conducere ale grupului.
o Formarea viitorilor beneficiari de proiect sau a oricăror terţe persoane cu rol
important în implementarea strategiei de dezvoltare locală.
Demarcarea intervenţiei FEADR - FEP privind functionarea grupurilor locale se face
astfel:
 FEADR (PNDR – Axa 4) va susţine cheltuielile de funcţionare ale GAL - Grupuri de
Acţiune Locală
 FEP (POP – Axa 4) va susţine cheltuielile de funcţionare ale FLAG Braila - Grupului
de Acţiune Locală pentru Pescuit Braila.

I.VII. Colaborarea cu comunitatea
Parteneriatul local FLAG Braila este un parteneriat dinamic, în permanentă evoluţie, iar rolul
partenerilor se poate schimba în timp.
In colaborarea cu comunitatea se vor folosi urmatoarele mijloace:
consultarea periodica a populatiei, la un interval de 3 luni, prin intalniri directe cu
cetatenii localităţilor;
transparenta procesului de selecţie a proiectelor prin publicarea pe pagina web a tuturor
materialelor necesare potenţialilor beneficiari şi beneficiarilor finali;
comunicare directa;
cresterea participarii locuitorilor teritoriului FLAG în procesul de implementarea a
strategiei locale.;
sprijinirea activității parteneriatului în realizarea priorităților / masurilor specifice din
strategie;
conceperea de planuri de acțiune cu privire la fiecare element;
identificarea si implementarea de proiecte strategice care se pot finanța/cofinanța prin
resursele proprii ale organizațiilor Parteneriatului;
dezvoltarea și coordonarea implicării/consultării publice asupra elementelor specifice
ale strategiei/planurilor de acțiune;

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
21

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

menținerea comunicării cu privire la realizările propuse conform planurilor si
prezentarea oricarei probleme majore care împiedica progresul.
Pentru buna desfasurare a implementarii strategiei de dezvoltare este nevoie de implicarea
activa a populaţiei din teritoriu, în special a pescarilor, si in acest sens este necesar un Plan de
comunicare şi animare al FLAG pentru locuitorii teritoiului.
Implementarea strategiei de dezvoltare presupune un volum de munca urias si o participare a
intregii populatii. In plus, consultarea populatiei va conduce la identificarea problemelor reale si la
stabilirea prioritatilor.
Planul de comunicare este prezentat în Capitolul VI din prezentul plan operaţional.

CAPITOLUL II.
ADMINISTRARE, FINANŢARE ŞI PERSONAL
II.I. Personalul angajat al FLAG
Structura organizatorică a Aparatului administrativ cuprinde următoarele compartimente :
-

Manager
Compartiment Evaluare/Monitorizare
Birou Contabilitate
Asistent tehnic comunicare

Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii,
numărul de posturi se aprobă prin hotărâre a Adunării generale, respectiv decizia Consiliului de
administratie. Principalele atribuţii ale compartimentelor sunt:
1. Manager
a) coordoneaza activitatea asociatiei atat la nivel intern cat si in relatiile cu terte
persoane;
b) asigură lansarea apelului de depunere proiecte
c) verificarea respectării principiilor de transparenţă, obiectivitate, concurenţă,
transparenţă, egalitate şi nediscriminare, eficacitate şi eficienţa;
d) reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi
străinătate;
2.Compartimentul evaluare/monitorizare
a) verifica conformitatea proiectului şi a compatibilitatii cu strategia FLAG Braila a
cererilor solicitanţilor;
b) verifica incadrarea proiectelor în strategie;
c) depune proiectele în vederea contractării;
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d) întocmeşte rapoarte de progres, planuri detaliate de lucru lunare, trimestriale,
semestriale şi monitorizează implementarea lor;
e) suprveghează implementarea proiectelor din teritoriu;
f) faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/expertii si echipa tehnică a
FLAG;
g) participa la organizarea şi desfăşurarea de training-uri în domeniul
managementului şi implementării proiectelor;
h) colecteaza si analizeaza date, statistici rezultate din implementarea proiectelor si
se asigura de inregistrarea si transmiterea lor catre conducerea FLAG;
i) planifica calendare de derulare ale proiectelor si redacteaza rapoartele privind
implementarea proiectelor;
3 Biroul contabilitate
a) organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru activităţile finanţate din
bugetul asociaţiei;
b) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi contul de
execuţie al bugetului local;
c) urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) efectuează controlul financiar preventiv;
e) trimestrial, întocmeşte dările de seamă proprii şi anexele care fac parte integrantă
din bilanţul contabil trimestrial şi anual pe care le depune la termenele stabilite la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
f) asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, pe locuri de
folosinţă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul
păstrării integrităţii patrimoniului asociaţiei, a mijloacelor băneşti, a decontărilor
interne cu terţii debitori, cu terţii creditori, înregistrarea fondurilor, a cheltuielilor,
a veniturilor altor operaţii economice;
g) înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în registrele de înventar şi
completează fişele de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;
h) întocmeşte situaţii lunare privind salariile şi alte drepturi legale, organizează
efectuarea plăţilor reprezentând drepturile salariale ale personalului asociaţiei şi
răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare;
i) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului asociaţiei;
j) întocmeşte dispoziţii de angajare, de sancţionare şi încetare a contractului de
munca;
k) propune achiziţiile publice necesare desfăşurării activităţii asociaţiei;
l) asigură elaborarea documentaţiei utilizate în achiziţiile publice;
m) planifică necesarul de aprovizionat pe baza soluţiilor primite de la celelalte
compartimente ale asociaţiei în concordanţă cu obiectivele stabilite prin BVC.
4.Asistentul tehnic comunicare
a. analizeaza sistemul informatic al FLAG şi propune modalităţi de îmbunătăţire al
acestuia prin achiziţii de echipamente de calcul, software şi accesorii;
b. administrează site-ul de prezentare al FLAG;
c. întocmeşte un plan intern privind comunicarea, informarea şi publicitatea;
d. realizează materiale informative specifice;
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e. coordonează elaborarea şi difuzarea către populaţie a pliantelor, ghidurilor şi
materialelor informative, destinate tuturor celor interesaţi care să contribuie la
alcătuirea unei imagini corecte despre instituţie şi activităţile ei;
f. organizeaza conferinţe de presă şi alte evenimente;
g. organizeaza campanii de informare.
6. Secretarul
 primeste, inregistreaza si repartizeaza corespondenta in interiorul
organizatiei;
 ridica si expediaza corespondenta la destinatari;
 inregistreaza hotararile si deciziile luate de conducere, aplica stampila si
repartizeaza documentele la compartimentele asociaţiei
 pastreaza stampilele;
 pastreaza si opereaza in registrul cu evidenta dispozitiilor/deciziilor
conducerii;
 primeste persoanele care doresc sa ia legatura cu conducerea, asigura
protocolul;
 asigura legaturile telefonice in interiorul si exteriorul organizatiei;
 primeste si transmite notele telefonice;
 asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;
 asigură arhivarea documentelor asociaţiei.
Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminată/determinata, in conditiile
expres prevazute de lege.
De asemenea, contractele de muncă vor fi încheiate cu normă întreagă sau fracţiune de normă,
în funcţie de necesităţile concrete din perioada de referinţă.
FLAG-ul va avea angajaţi proprii sau, personalul angajat cu fracţiune de normă.
Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor
profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea, prin concurs, examen sau interviú, dupa
caz.
Politica de recrutare:
Egalitatea de sanse la angajare
FLAG Braila asigura egalitatea de sanse la angajare. Posturile vacante sunt scoase la concurs
cu informare pe site-ul FLAG-ului şi eventual în presa locală.
Criteriile de recrutare si selectie sunt strict de natura profesionala si în acord cu legislatia în
vigoare. Recrutarea în cadrul FLAG asigura respectarea drepturilor tuturor persoanelor care
participa la procesul de selectie. În deciziile lor aferente prezentei proceduri, reprezentantii
FLAG responsabili cu procesul de recrutare se vor baza exclusiv pe criterii obiective,
relevante pentru specificul fiecarui post vizat, asigurând evitarea oricarei forme de
discriminare directa sau indirecta, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici
genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine
sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
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1. Recrutarea
Obiectivul activității de recrutare este să atragă cei mai potriviți candidați pentru locurile vacante
existente în organigrama aparatului tehnic al FLAG.
Personalul este angajat prin intermediul unui interviu, examen sau concurs, dupa caz.
În cazul angajaților pe perioadă determinată cu timp parțial recrutarea se va face direct pe baza unui
interviu.
Etapele procesului de recrutare, selectie si angajare a personalului pe locurile vacante, în
cadrul organizatiei FLAG sunt următoarele :
1.
Întocmirea anuntului de recrutare
2.
Publicarea anuntului
3. Selectia CV-urilor
4. Testarea cunostintelor, a abilitatilor, proba practica, daca este cazul
5. Interviul de angajare
6.
Decizia de selectie finala
7. . Anuntarea viitorului angajat
8.
Angajarea
9. Informarea candidatilor respinsi

2. Angajarea
Contractul de muncă
Personalul este angajat pe baza contractului de muncă, în concordanță cu prevederile Codului Muncii.
FLAG-ul poate angaja personal pentru o perioadă determinată de timp. De asemenea în cazul în care
există situații în care este nevoie de experți pentru desfășurarea unor activități de natură extraordinară:
reprezentarea la tribunal, studii, evaluări, expertize, documentații tehnice, etc, se vor face angajari pe
perioada determinata, functie de nevoi.
Contractul individual de muncă se incheie cu acceptul părților, în scris, în limba română.
3. Documentele ce trebuie semnate
-

Contractul Individual de Munca aprobat de către Manager;
Sistemul de plată a salariului (card, in numerar);

4. Locul de muncă, delegare, detașare
Salariații isi vor desfășura activitatea la sediul Asociației, în Brăila, str. Anghel Saligny, nr 24.
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Toți salariații vor desfășura activitățile specifice postului pentru care au fost recrutați/ angajați, cu
respectarea cerințelor fișei postului.
Prin decizia Managerului, salariaților li se pot repartiza și alte sarcini de serviciu funcție de incărcarea
cu sarcini a personalului angajat, funcție de termene sau din alte cauze, etc.
II.III. Aspecte de natură financiară
O împărţire a costurilor de angajare şi a celorlalte costuri asociate implementării planului de
dezvoltare se va face dupa nevoile imediate ale FLAG Braila, tinand cont de faptul ca resursele
financiare sunt asigurate de contributiile partenerilor, nefiind asigurat avans/prefinantare pentru
demararea activitatilor FLAG-ului. Bugetul asa cum a fost aprobat in procesul de selectie si propunere
spre finantare a Strategiei pentru dezvoltare integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, poate fi
modificat conform prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă şi astfel, pe parcursul
desfasurarii activitatilor se va solicita AM POP incheierea de acte aditionale sau notificari de
modificare a bugetului functie de necesităţi.

CAPITOLUL III.
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII FLAG
Obiectiv general constă în îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a FLAG-ului, prin
structurile sale cu responsabilitate în selectarea şi implementarea proiectelor şi în implementarea
Planului de Dezvoltare Locală Integrată.
Obiective strategice:
1. Dezvoltarea capacităţii organizatorice şi manageriale a FLAG-ului de a elabora, coordona şi
monitoriza implementarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată.
2. Dezvoltarea capacităţii manageriale a membrilor FLAG de a selecţiona proiecte depuse în
cadrul strategiei, prin training de specialitate a membrilor comisiei de selecţie a proiectelor.
3. Îmbunătăţirea capacităţilor organizaţional-funcţionale şi de gestiune a resurselor umane a
FLAG.
4. Sporirea capacităţilor relaţionare şi de colaborare cu actorii locali pentru realizarea
obiectivelor Planului de Dezvoltare Locală Integrată.
5. Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată pentru perioada 2014- 2020.
OBIECTIVUL STRATEGIC 1 : Dezvoltarea capacităţii organizatorice şi manageriale a FLAG-ului de
a elabora, coordona şi monitoriza implementarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată.
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PRIORITĂȚI:
•

Dezvoltarea capacităţii organizatorice şi manageriale a angajaţilor FLAG, prin training de
specialitate destinat personalului, studii de evaluare şi crearea de instrumente specifice și mese
rotunde

OBIECTIVUL STRATEGIC 2: Dezvoltarea capacităţii manageriale a membrilor FLAG de a
selecţiona proiecte depuse în cadrul strategiei, prin training de specialitate a membrilor comisiei de
selecţie a proiectelor
PRIORITĂȚI:
•
•

Dezvoltarea capacităţii de selecţie şi evaluare a proiectelor
Dezvoltarea capaciăţii de implementare şi monitorizare a proiectelor

OBIECTIV STRATEGIC 3: Îmbunătăţirea capacităţilor organizaţional-funcţionale şi de gestiune a
resurselor umane a FLAG
PRIRITĂŢI:
•
•
•
•

Dezvoltarea capacităților funcționale și de bună gestiune
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru compartimentul tehnic şi pentru membrii fondatori.
Consolidarea capacităţii de planificare bugetară
Îmbunătățirea managementului resurselor umane

OBIECTIV STRATEGIC 4: Sporirea capacităţilor relaţionare şi colaborare cu actorii locali pentru
realizarea obiectivelor Planului de Dezvoltare Locală Integrată.
PRIORITĂȚI:
•
•

Diversificarea relațiilor de colaborare cu actorii locali și autoritățile publice locale
Asigurarea transparenței hotărârilor, deciziilor, selecţiei proiectelor și altor activități realizate
de FLAG prin mecanisme moderne și accesibile – pagina web.

OBIECTIV STRATEGIC 5: Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată pentru perioada
2014- 2020
PRIORITĂȚI:
•
•

Pregătirea elaborării strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare de programare
Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată pentru perioada 2014- 2020
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CAPITOLUL IV - V
SELECTAREA ŞI APROBAREA PROIECTELOR FINANŢATE ÎN CADRUL
STRATEGIEI. MONITORIZAREA PROIECTELOR
Planul operaţional pentru implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului a fost elaborat
de echipa tehnică a FLAG-ului şi cuprinde următoarele capitole:
•
•
•
•

Cuprins
Acronime
Glosar de termeni
Introducere
o Cadru general
o Scop şi obiective
o Structura şi modul de utilizare a planului

Partea I-a - Dispoziţii privind managementul şi gestiunea administrativ-financiară
CAPITOLUL I. - ORGANIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
I.I. Secţiune introductivă
I.II. Structura juridică a FLAG
I.III. Organismul financiar şi administrativ coordonator
I.IV. Structura şi modul de funcţionare al FLAG
I.V. Sistemul decizional
I.VI. Complementaritatea şi demarcarea faţă de alte programe
I.VII. Colaborarea cu comunitatea

CAPITOLUL II. – ADMINISTRARE, FINANŢARE ŞI PERSONAL
CAPITOLU III. – DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII FLAG
CAPITOLUL IV. – SELECTAREA ŞI APROBAREA PROIECTELOR FINANŢATE ÎN CADRUL
STRATEGIEI
CAPITOLUL V. – MONITORIZAREA PROIECTELOR
CAPITOLUL VI. – COMUNICARE, INFORMARE ŞI PUBLICITATE
CAPITOLUL VII. – INFORMAŢII FINANCIARE
Partea a II-a - Selecţia proiectelor şi monitorizarea implementării proiectelor
CAPITOLUL VIII. – MANUAL DE PROCEDURĂ PRIVIND PROCESUL DE SELECŢIE,
APROBĂRII ŞI MONITORIZĂRII PROIECTELOR
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VIII.I. Pregătirea cadrului pentru lansarea apelului de selecţie al proiectelor
VIII.II. Elaborarea ghidului solicitantului
VIII.III. Procedura de transmiterea a proiectelor selectate către DGP AM-POP în vederea
contractării
VIII.IV. Procedura de verificare a achiziţiilor
VIII.V. Proceduri de verificare şi monitorizare în teren
VIII.VI. Procedură de aprobare a Manualului de procedură
CAPITOLUL IX. – CRITERIILE DE SELECŢIE
Partea a III-a - Planificarea acţiunilor pentru implementarea strategiei
1. Plan operaţional pentru implementarea strategiei
2. Plan operaţional pentru dezvoltarea capacităţii FLAG
Anexe
Manualul de procedură este elaborat de echipa tehnică a FLAG şi este aprobat de Consiliul de
administratie al FLAG Braila cu 2/3 de voturi din membrii prezenţi. Pentru validarea votului este
necesar ca la şedinţa prin care se aprobă manualul să fie prezenţi jumătate plus unu din membrii
Consiliului, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

CAPITOLUL VI.
COMUNICARE, INFORMARE ŞI PUBLICITATE
Grupuri ţintă
Grupurile ţintă ale Planului de comunicare pentru FLAG, sunt clasificate strategic astfel:
• potenţiali beneficiari;
• beneficiari;
• publicul general.
Pentru a spori eficacitatea comunicării, criteriile de identificare şi de împărţire a grupurilor
ţintă au fost definite după cum urmează:
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• Potenţialii beneficiari se referă la tipurile de beneficiari eligibili stabiliţi în Planul Local de
Dezvoltare Integrată;
• Beneficiari sunt acei beneficiari eligibili care au obţinut finanţare prin POP;
• Publicul general este reprezentat de către toţi cetăţenii incluzând potenţialii participanţi şi
participanţii la proiectele finanţate de POP, clasificaţi ca grupuri ţintă şi care pot participa sau îi pot
influenţa pe ceilalţi să participe la proiectele finanţate din FEP pentru a realiza obiectivul general al
Planului Local de Dezvoltare Integrată.
Pentru o mai bună comunicare, aceştia vor trebui analizaţi şi prioritizaţi prin planuri anuale de
acţiune, urmând realizările programului şi priorităţile anuale ale strategiei.
Planul de comunicare se mai adresează şi următoarelor grupuri ţintă, ţinând cont de
capacitatea acestora de a influenţa publicul general:
• Reprezentanţii media, care informează cu privire la aspectele legate de Planul Local de
Dezvoltare Integrată;
• Formatorii de opinie publică, care pot influenţa percepţia Planului Local de Dezvoltare
Integrată în opinia publică;
• Reprezentanţi ai sistemului instituţional, relevanţi pentru gestionarea FEP sau a
altor Instrumente Structurale.
Categoriile potenţialilor beneficiari, beneficiarilor şi a publicului general vor fi definite
operaţional pe parcursul implementării Planului de comunicare, având în vedere modul în care aceştia
sunt prezentaţi şi grupaţi în cadrul fiecărei măsuri a Planului Local de Dezvoltare Integrată. La
momentul implementării Planului de comunicare, măsurile vor fi adaptate nevoilor de informare ale
fiecărui grup ţintă, în concordanţă cu priorităţile Planului Local de Dezvoltare Integrată.

Obiective
Obiectivul general al Planului de comunicare constă în creşterea gradului de conştientizare şi
de informare privind oportunităţile, beneficiile şi rezultatele Planului Local de Dezvoltare Integrată,
subliniind rolul şi valoarea adăugată a asistenţei Comunităţii Europene la nivel naţional, regional şi
local, precum şi în promovarea şi facilitarea depunerii de proiecte de calitate pentru finanţare, conform
obiectivelor de implementare ale Planului Local de Dezvoltare Integrată. Pentru a atinge obiectivul
principal, vor fi urmărite o serie de obiective specifice:
• Asigurarea accesului general pentru toţi potenţialii beneficiari la informaţii utile privind
oportunităţile de finanţare prin Planul Local de Dezvoltare Integrată, oferite prin asistenţa financiară
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comună din partea Comunităţii şi din bugetul naţional, utilizând mijloace adecvate şi furnizând
sprijinul informativ şi asistenţa necesare ;
• Furnizarea sprijinului informativ pentru beneficiari în implementarea proiectelor lor.
Presupune, de asemenea, creşterea gradului de conştientizare a beneficiarilor privind responsabilitatea
acestora de a promova finanţarea din FEP.
• Creşterea gradului de conştientizare a publicului larg privind oportunităţile de finanţare şi
realizările POP, precum şi creşterea vizibilităţii sprijinului Uniunii Europene pentru dezvoltarea
regională şi pentru coeziunea economică şi socială a României;
• Asigurarea implementării transparente a Planului Local de Dezvoltare Integrată, prin
furnizarea de informaţii clare şi detaliate privind implementarea programului, condiţiile de
eligibilitate, descrierea procedurilor privind evaluarea proiectelor propuse pentru finanţare, criteriile de
selecţie, beneficiarii finanţărilor şi punctele de informare existente la nivel naţional, regional şi local.
Principiul transparenţei va fi aplicat tuturor măsurilor de informare implementate.
Relaţia dintre obiective şi grupuri ţintă este prezentată în tabelul următor: ctive GrupuriŃ
Obiective
Grupuri ţintă
Potenţiali beneficiari
Beneficiari
Publicul larg

Accesul
general

Sprijin
informativ

X

Conştientizarea
publicului

Transparenţă

X

X
X
X

X
X

Strategia măsurilor de informare şi publicitate
Planul de comunicare pentru FLAG pune comunicarea la baza implementării. Acesta
urmăreşte să promoveze şi să faciliteze depunerile de cereri de propuneri de proiecte, să ofere asistenţă
beneficiarilor în implementarea proiectelor şi să asigure vizibilitate oportunităţilor, beneficiilor şi
rezultatelor FLAG pentru dezvoltarea activităţii de pescuit din regiune, crescând, totodată, gradul de
conştientizare şi de informare a publicului privind oportunităţile de finanţare prin POP şi intensificând
rolul şi valoarea adăugată a asistenţei Comunităţii Europene la nivel naţional, regional şi local, precum
şi efortul de finanţare naţional.
Pentru a realiza aceste lucruri, obiectivele şi grupurile ţintă ale Planului de comunicare vor fi
în concordanţă cu priorităţile POP.
Strategia pentru potenţialii beneficiari
Potenţialii beneficiari sunt importanţi din punct de vedere strategic având în vedere faptul că
succesul general al Planului Local de Dezvoltare Integrată, în ceea ce priveşte rezultatele şi impactul,
este direct legat de numărul şi calitatea proiectelor implementate. Măsurile strategice pentru
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potenţialii beneficiari urmăresc creşterea gradului de conştientizare al acestora privind oportunităţile
de finanţare, precum şi asigurarea accesului acestora la informaţii utile în vederea depunerii de cereri
de propuneri de proiecte.
Acestea presupun, de asemenea, asigurarea transparenţei informaţiilor privind condiţiile de
eligibilitate, procedurile pentru evaluarea cererilor de finanţare, criteriile de selecţie, punctele de
contact disponibile la nivel naţional, regional şi local şi beneficiarii finanţării din FEP. Măsurile de
creştere a gradului de conştientizare vor stimula şi interesul pentru a depune proiecte.
Principala prioritate a sa este să stârnească interesul, să informeze şi să promoveze
oportunităţile de finanţare către cel mai mare număr de potenţiali beneficiari la care poate ajunge.
Activităţile de comunicare vor fi adaptate fiecărei categorii de grup ţintă, în special pe baza unor
măsuri de comunicare implementate în parteneriat.
Campaniile de creştere a gradului de conştientizare vor fi implementate prin stabilirea unor
parteneriate în activităţile de comunicare.
Implicarea partenerilor economici şi sociali, a organizaţiilor non guvernamentale, a instituţiilor
de învăţământ, a asociaţiilor sindicale şi patronale şi a organizaţiilor care reprezintă sectorul de pescuit
vor asigura un efect multiplicator al măsurilor de informare, diseminând mesajele şi informaţiile unui
număr mai mare de potenţiali beneficiari, la care se va ajunge şi prin intermediul organizaţiilor din
care fac parte sau în apropierea cărora se află.
Prin urmare, partenerii şi canalele lor de comunicare vor avea un rol important în implicarea
unei audienţe mai mari. Promovarea parteneriatelor în cadrul activităţilor de comunicare va aduce nu
numai beneficiul maximizării efectului diseminării de informaţii, ci şi pe acela al îmbogăţirii
eficacităţii acestora, datorită încrederii pe care potenţialii beneficiari o acordă organizaţiilor partenere
de care sunt direct legaţi.
Măsurile privind asigurarea accesului general vor viza, în principal, furnizarea de informaţii
către potenţialii beneficiari pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine oportunităţile de finanţare ale
Planului Local de Dezvoltare Integrată, să îşi definească mai bine ideile de proiect, să le elaboreze şi
să le depună spre finanţare. Informaţiile generale vor fi furnizate împreună cu informaţii de tipul cum
să faci, acestea din urmă fiind mijlocul cel mai eficient de stimulare a potenţialilor beneficiari pentru a
depune proiecte. Ansamblul comunicaţional pentru potenţialii beneficiari se va concentra pe măsuri
strategice cum sunt pagina de internet, birouri de informare, evenimente de tip “faţă în faţă” şi
activităţi de comunicare implementate în parteneriat.
Pachetul complet de măsuri destinate potenţialilor beneficiari este prezentat în următoarea
secţiune.
Măsurile enumerate mai jos sunt măsuri strategice.
Pagina de internet a FLAG. Toţi potenţialii beneficiari vor găsi informaţii generale, care îi
vor ajuta să aplice pentru finanţare din FEP, pe pagina oficială de internet a FLAG. De asemenea,
pagina de internet va redirecţiona potenţialii beneficiari către toate canalele de comunicare relevante.
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Reţeaua beneficiarilor. FLAG va promova şi va sprijini crearea reţelelor de beneficiari ca
viitoare comunităţi de practică şi de lecţii învăţate. Rolul acestora va fi, în principal, de a crea un
mediu de colaborare pentru învăţarea informală în domeniul implementării proiectelor POP, prin
schimbul de experienţă privind managementul fondurilor POP, furnizând în acelaşi timp, către FLAG,
informaţii despre succesele, provocările, inovaţiile şi dificultăţile înregistrate la nivel de proiect.
Reţelele vor facilita diseminarea informaţiilor către cei care au primit deja finanţare pentru un
proiect de grant şi vor asigura multiplicarea informaţiei.
Strategia pentru publicul general
Publicul general poate influenţa cererea de proiecte finanţate din FEP şi poate stimula
potenţialii beneficiari să depună proiecte inovatoare şi de calitate în cadrul Planului Local de
Dezvoltare Integrată, contribuind astfel la creşterea gradului de conştientizare şi a vizibilităţii FEP.
Măsurile strategice pentru publicul general vor conduce la creşterea gradului de conştientizare
privind oportunităţile de finanţare prin POP şi rolul UE, contribuind totodată la vizibilitatea
programului în media.
Astfel, aceste măsuri vor avea şi un efect secundar pozitiv stimulând cererea cetăţenilor pentru
operaţiunile FEP, conducând astfel la creşterea cererilor de propuneri de proiecte şi la diseminarea pe
scară largă a sprijinului financiar al UE.
Mesaje clare privind oportunităţile de schimbare pe care Planul Local de Dezvoltare Integrată
le poate furniza prin proiectele finanţate din FEP, transmise direct participanţilor, pot avea un puternic
feedback asupra potenţialilor beneficiari, stimulând atât depunerea de proiecte cât şi creşterea
nivelului de aşteptări privind calitatea lor.
Publicul general va fi abordat în special prin intermediul campaniilor publicitare.
Unele dintre evenimentele “faţă în faţă”, mai ales expoziţiile, vor repreprezenta o oportunitate
de a întâlni participanţii şi publicul general în contextul lor de viaţă şi de a le înţelege direct nevoile lor
de informare.
Reprezentanţii media şi formatorii de opinie vor fi abordaţi în principal prin intermediul
relaţiilor media, transmiterea de e-mail-uri, conferinţe de presă şi evenimente “faţă în faţă”.
Media va fi considerată un partener pe termen lung şi nu un canal pentru explicarea şi
diseminarea de mesaje. Reprezentanţii media vor fi abordaţi în scopul creşterii nivelului de informare
a publicului privind implementarea Planului Local de Dezvoltare Integrată, furnizându-le ocazii şi
instrumente pentru a-şi îmbunătăţi informaţiile privind POP şi FEP. FLAG va asigura informaţii clare
şi netrunchiate, precum şi exemple din viaţa reală privind modul în care viaţa oamenilor poate fi
influenţată pozitiv de Planul Local de Dezvoltare Integrată.
Formatorii de opinie vor fi abordaţi în principal prin activităţi de relaţii publice, cum sunt
evenimentele “faţă în faţă” şi transmiterea de mesaje electronice.
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Reprezentanţii sistemului instituţional vor fi abordaţi prin intermediul activităţilor de
comunicare implementate în parteneriat, transmiterea de mesaje electronice, evenimente “faţă în
faţă”.
Abordarea strategică măsurilor de informare şi publicitate
Abordarea generală a strategiei de comunicare va fi următoarea:
• utilizarea combinaţiei adecvate de măsuri pentru fiecare grup ţintă. Activităţile de
comunicare vor aborda caracteristicile grupurilor ţintă şi nevoile lor de informare, adoptând diferite
strategii şi tipuri de măsuri pentru fiecare caz în parte. Conţinutul, stilurile de comunicare şi mesajele
vor fi diferenţiate pentru a maximiza eficacitatea comunicării. Personalizarea va fi un principiu de
bază în ceea ce priveşte comunicarea POP, furnizând informaţii adaptate şi accesibile;
• adoptarea unei abordări bazate pe ascultare în vederea adaptării măsurilor pe parcursul
implementării Planului Local de Dezvoltare Integrată. Punctele de vedere, percepţiile şi nevoile de
informare ale grupurilor ţintă vor fi analizate prin instrumente de comunicare bidirecţionale, în
principal pagina de internet, evenimente “faţă în faţă” şi help-desk-ul;
• diseminarea bunelor practici şi a lecţiilor învăţate pentru a încuraja şi a sprijini depunerea
de proiecte de calitate şi pentru a creşte gradul de conştientizare a publicului;
• prioritizarea grupurilor ţintă, pe baza importanţei lor în cadrul POP şi a rolului lor în cadrul
fluxurilor informaţionale, a verigilor de influenţare şi în demararea efectului bulgărelui de zăpadă în
ceea ce priveşte depunerea de proiecte, participarea la program şi recunoaşterea valorii adăugate a UE;
• promovarea activităţilor de comunicare desfăşurate în parteneriat, prin implicarea
autorităţilor locale, a agenţiilor de dezvoltare, a sindicatelor şi patronatelor, a partenerilor economici
şi sociali, a organizaţiilor non-guvernamentale, a organizaţiilor reprezentând mediul de afaceri şi a
instituţiilor din domeniul educaţiei, precum şi a altor reprezentanţi ai sistemului instituţional, relevanţi
pentru gestionarea FEP sau a altor instrumente structurale;
• asigurarea recunoaşterii imediate a programului de către toate grupurile ţintă prin intermediul
unei identităţi vizuale unice a Planului Local de Dezvoltare Integrată.

Conţinutul măsurilor de informare şi publicitate
Planul de comunicare va utiliza o varietate largă de măsuri. FLAG va asigura implementarea
Planului de comunicare în colaborare cu organizaţii non-guvernamentale, parteneri economici şi
sociali, sindicate şi patronate.
FLAG asigură respectarea conformităţii privind identitatea vizuală pentru POP care conţine
caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi publicitate destinate operaţiunilor. Potrivit
Articolului 32 din Regulamentul CE nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru
punerea în aplicare a Regulamentului CE nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
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Pescuit, cu completările ulterioare, responsabilitățile beneficiarilor cu privire la măsurile de informare
și publicitate pentru public sunt :
- beneficiarul este responsabil de informarea publicului cu privire la ajutorul obținut de la
FEP.
- în cazul în care costul eligibil total al unei operațiuni cofinanțate de FEP depășește 500 000
EUR și constă în finanțarea infrastructurii sau a operațiunilor de construcție, beneficiarul afișează un
panou la locul desfășurării operațiunii pe durata implementării acesteia. Informațiile menționate la
articolul 33 ocupă cel puțin 25 % din panou. În cazul în care operațiunea este încheiată, panoul este
înlocuit cu o placă explicativă permanentă, menționată la alineatul (3).
- în cazul în care costul eligibil total al operațiunii depășește 500 000 EUR și constă în
achiziționarea unui obiect sau din finanțarea infrastructurii sau din operațiuni de construcție,
beneficiarul expune o placă explicativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă o mărime
semnificativă, în termen de maximum șase luni de la data încheierii operațiunii.
Placa menționează tipul și denumirea operațiunii, în afara informațiilor menționate mai sus.
Informațiile menționate ocupă cel puțin 25 % din placă.
Placa explicativă este de asemenea montată la sediul grupurilor finanțate în temeiul axei
prioritare 4 din regulamentul de bază.
În cazuri adecvate, beneficiarul se asigură de faptul că cei care participă la o operațiune
cofinanțată de FEP sunt informați cu privire la finanțarea obținută.
FLAG este responsabil de organizarea cel puțin a următoarelor măsuri de informare și
publicitate:
(a) o activitate majoră de informare prin aducerea la cunoștința publicului a lansării
programului operațional;
(b) cel puțin o activitate majoră de informare anuală prezentând rezultatele programului
operațional;
(c) publicarea, prin mijloace electronice sau în orice alt mod, a listei de beneficiari, a denumirii
operațiunilor și a sumelor alocate din fondurile publice de finanțare pentru aceste operațiuni.
Caracteristici tehnice ale măsurilor de informare și publicitate referitoare la operațiune
(1) FLAG-ul este responsabil pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură
cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit, în
conformitate cu cele declarate în Dosarul de Candidatură.
(2) Masuri de informare şi publicitate:
•

comunicat de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului şi comunicat
de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute.

•

bannere, afişe sau panouri la locul de desfăşurare a proiectului, respectiv la sediul FLAG-ului;

•

includerea pe materialele-suport pentru activităţile de training, inclusiv a certificatelor de orice
tip, a elementelor obligatorii de identitate vizuală;

•

etichete pentru mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului (etichetele sau
abţibildurile vor fi postate în locuri uşor vizibile). In cazul achiziţiilor de echipamente,
acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care să conţină următoarele elemente
informative obligatorii: sigla Guvernului, sigla Uniunii Europene şi sigla POP 2007-2013.
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•

Panourile de publicitate privind cofinanţarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene vor
fi afişate la sediul FLAG-ului. Panoul va fi inscripţionat şi va fi afişat pe perioada
implementării proiectului.

•

Se vor înscrie pe toate materialele de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectului
elementele obligatorii de identitate vizuală;

Elemente obligatorii de identitate vizuală:
- în partea stângă stema României având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI -Arial,
bold.
- în partea dreaptă steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA EUROPEANĂArial, bold. Ambele sigle vor fi full color.
- în partea din mijloc Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi logoul „Are balta
peşte". Sub textul de mai sus se va trece numele beneficiarului, titlul strategiei,
Sub acest text se va inscripţiona REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE Şl A
GUVERNULUI ROMÂNIEI - Arial, bold-italic.
Tabelul 1 - Descrierea măsurilor de IP şi a relaţiei cu grupurile-ţintă
Tipul de măsură

X

X

X

Participanţ
i
Reprezent
anţi media

X

Instituţii

Web – site

Furnizează informaţii,
orientare şi instruire la
nivel de bază pentru
poten ţiali beneficiari şi
beneficiari.
Canale de informare prin
birou de informaţii,
poştă electronică şi
telefon.
Va fi implementată de
ofiţerii help-desk de la
nivel local
Pagina de internet
furnizează toate
informaţiile disponibile
privind POP,
reprezentând baza de
date completă şi punctul
de acces universal la
programPagina de
internet va cuprinde lista

Formatori
de opinie

Help desk

Raţionament

Beneficiari

Măsura

Potenţiali
beneficiari

Tipul de grup ţintă

X

X

Furnizează
informaţii şi sprijin
personalizat
Facilitează accesul
la informaţii

Furnizează
informaţii şi
instrumente oficiale
şi corecte într-o
singură secţiune
Sprijină reţelele Se
orientează către
“ascultarea”
publicului

X
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Tipul de măsură

Campanii
publicitare

Relaţii media

Reţele tematice între
potenţialii beneficiari şi
beneficiarii
care
îşi
propun
să
devină
comunităţi de practică

Campanii
publicitare
pentru
a
comunica
informaţii şi mesaje
cheie privind POP, la
nivel naţional, regional şi
local, utilizând media,
precum
ziare
sau
publicitatea în spaţiul
deschis
Activităţi
de
relaţii
publice şi relaţii cu massmedia pentru a sprijini
vizibilitatea POP

X

X

X

X
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X

X

Instituţii

Asigură
redirecţionarea
către setul complet
de măsuri de
comunicare
produse în cadrul
POP
Furnizează
informaţii
specializate
Stimulează efectul
bulgărelui de
zăpadă
Diseminează
informaţii
personalizate
Permite schimbul
de informaţii şi de
experienţă
Stimulează mediile
de învăţare
informală
Ascultă publicul
Informează
numeroase
categorii de grupuri
ţintă
Creşte gradul de
conştientizare
Consolidează
vizibilitatea UE
Promovează
percepţii pozitive
privind POP
Încurajeaza
dezbaterile publice
privind POP
Creşte gradul de
conştientizare
Consolidează
vizibilitatea UE
Informează
numeroase
categorii de grupuri
ţintă

Formatori
de opinie

beneficiarilor finanţărilor
prin POP împreună cu
titlul proiectelor
finanţate, valoarea
sumei alocate iniţial şi
valoarea sumei efectiv pl
ătite la sfârşitul
proiectului

Participanţ
i
Reprezent
anţi media

Raţionament

Beneficiari

Măsura

Potenţiali
beneficiari

Reţele

Tipul de grup ţintă
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Tipul de măsură

oficiale

Ghiduri
şi
privind FLAG

manuale

Pliante

Buletin informativ FLAG

Materiale
promoţionale

Materiale care se
distribuie
Pliante, brosuri, etc

Informează
numeroase
categorii de grupuri
ţintă
Creşte nivelul de
conştientizare
Consolidează
vizibilitatea UE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituţii

Documente
privind FLAG

Sprijină depunerea
deproiecte
Furnizează exemple
Furnizează
informaţii
specializate
Consolidează
vizibilitatea UE

Formatori
de opinie

Publicaţii

Participanţ
i
Reprezent
anţi media

Raţionament

Beneficiari

Măsura

Potenţiali
beneficiari

Tipul de grup ţintă

X

X

X

X

X

X

X

X

Direcţionează către
pagina de Internet

Tabelul 2 – Lista măsurilor de I&P în raport cu obiectivele

Tipul de măsură
Help desk
Web – site
Evenimente „faţă în faţă”
Relaţiile media
Materiale promoţionale

Accesul
general

Sprijin
informativ

X
X
X

X
X
X

Gradul de
conştientizare a
publicului şi
vizibilitatea
X
X
X
X
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Mesaje
Mesajul central al Planului de comunicare se va referi întotdeauna la relevanţa investiţiei în
pescuit.
Stilurile de comunicare vor fi diferenţiate corespunzător diferitelor obiective, cum se poate
observa şi în tabelul următor. Stilul principal de comunicare al FLAG va fi unul informaţional:
obiectiv, de încredere, neutru şi concentrat pe informaţii utile, ştiri şi date.
Tabelul 3 – Stilurile de comunicare vs. Obiective
Stiluri
Obiective
Garantarea accesului general
Furnizarea de sprijin informativ
Creşterea gradului de conştientizare şi a
vizibilităţii
Implementarea transparentă

Informativ

Educaţional

Emoţional

X
X
X

X
X
X

X
X

X

Planul de activitate
Planul de activitate pentru comunicare urmăreşte distribuirea activităţilor implementate în
perioada de programare într-un mod coerent, sustenabil şi adaptabil, în contextul obiectivelor şi
strategiei POP.
Măsurile se vor axa asupra informării potenţialilor beneficiari, ajutându-i să cunoască POP, să
îşi definească ideile de proiecte, să elaboreze proiecte şi să le depună spre finanţare, şi să stabilească
parteneriate la toate nivelele.
Informaţia generală va fi furnizată împreună cu informaţie de tipul „cum-să-faci”, aceasta fiind
cel mai eficace mod de a creşte gradul de interes al potenţialilor beneficiari şi de a-i face să acţioneze
în consecinţă.
Utilizarea pe scară largă a bunelor practici, atât naţionale cât şi europene, va putea oferi
exemple de proiecte care să poată fi finanţate din FEP prin POP.
În fiecare an, FLAG va elabora un Plan Anual de Comunicare în care va detalia activităţile şi
rezultatele ce trebuiesc atinse pentru fiecare activitate. În acest mod, evenimentele “faţă în faţă”,
campaniile de publicitate şi alte măsuri de IP vor avea în vedere, în fiecare an, o temă specifică şi
grupuri ţintă specifice, în conformitate cu obiectivele POP şi cu progresul înregistrat în implementarea
sa.
FSE) Monitorizare şi evaluare
Procesul de informare şi publicitate va fi monitorizat şi evaluat având în vedere prevederile
regulamentelor europene.
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FLAG are obligaţia de a:
• informa Adunarea generală cu privire la Planul de comunicare şi progresul înregistrat în
implementarea sa, la măsurile de informare şi publicitate desfăşurate, privind mijloacele de
comunicare utilizate, furnizând exemple privind astfel de mijloace;
• include în rapoartele anuale de implementare şi în raportul final de implementare exemple
privind măsurile de IP, demersurile efectuate pentru publicarea listei beneficiarilor finanţării şi
conţinutul revizuirilor importante ale Planului de comunicare;
Evaluarea şi monitorizarea sunt responsabilitatea FLAG. Monitorizarea se va desfăşura prin
colectare sistematică a informaţiilor. Toate activităţile vor conţine instrumente de colectare a
informaţiilor care vor fi agregate într-o bază centrală cu date de monitorizare.
Activităţile implementate în cadrul Planului de comunicare vor fi evaluate pe parcursul şi după
implementarea lor.
Evaluarea va viza eficienţa, eficacitatea şi relevanţa lor, în termeni de vizibilitate şi grad de
conştientizare privind POP şi rolul Comunităţii Europene. O primă sarcină a etapei de evaluare este
descrierea valorii iniţiale şi stabilirea grupurilor-ţintă pentru fiecare tip de indicator. Evaluarea se va
realiza periodic, fiind un proces continuu.
Tabelul de mai jos prezintă pe scurt modelul de monitorizare şi evaluare pentru activităţile de
informare şi publicitate.
Tabelul 4 – Modelul de monitorizare şi evaluare
Cine
Când
De ce

Ce

Monitorizare
Managementul intern al FLAG
Pe parcursul implementării
Verifică şi comunică progresul
Actualizează planurile
Adoptă soluţii la probleme critice
Baza de date
Raportări de date

Evaluare
Evaluatori externi
Evaluare pe parcurs şi ex-post
Verifică dacă scopurile sunt îndeplinite şi dacă
strategia este adecvată acestora
Furnizează informaţii pentru revizuirea Planului de
comunicare
Sondaje
Cercetări
Studii

Următorul tabel indică tipul de indicatori care vor fi utilizaţi în monitorizare şi evaluare:

• Eficienţă: indicatori de realizare imediată (indicatori de output), care măsoară activităţile
implementate în unităţi fizice;
• Eficacitate: indicatori de rezultat, care măsoară efectele directe şi imediate ale unei activităţi
asupra grupurilor ţintă atinse.
• Relevanţă: indicatorii de impact, care măsoară consecinţele activităţilor de informare şi
publicitate asupra grupurilor ţintă atinse, privind gradul de conştientizare a transparenţei („să ştii mai
mult” despre mijloacele de acces la POP) şi privind gradul de informare („să ştii mai mult” despre
modul în care acţionează Uniunea Europeană prin POP, dincolo de realizarea efectelor imediate).
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Tabelul 5 – Indicatori de realizare imediată şi de rezultat
Tipul de
activitate

Indicatori de realizare imediată – output
(indicativ)
Tip
Valoare
Anul de
iniţială
refernţă
(2015)
Nr. telefoanelor şi e200
mail-urilor primite

Help desk

Nr. de pagini
publicate pe internet

Web site

Evenimente
„faţă în faţă”

Nr. de
evenimente

Relaţii media

Nr. de comunicate de
presă
Nr. de obiecte
produse

Materiale
promotionale

-

100

-

10

-

10

-

100

Indicatori de rezultat (indicativ)
Tip

Valoare
iniţială

Nr. de utilizatori help desk

-

Anul de
referinţă
(2015)
100

Nr. de vizitatori a paginilor
de internet
Nr. de utilizatori
Nr. de utilizatori inregistraţi
Nr. de descărcări de
documente
Nr. de link-uri care
direcţionează către paginile
de internet
Nr. de participanţi
Nr. de rapoarte /articole
media publicate
Nr. de rapoarte / articole
publicate
Nr. de obiecte distribuite

-

1000

-

1000
100
100

-

100

-

100
10

-

10

-

100

Indicatorii de impact sunt prezentaţi mai jos:
Tabel 6 – Indicatorii de impact
Indicatori de impact
Tip

Valoare iniţială

% persoane conştiente de oportunităţile finanţate de FLAG
% aplicaţii de finanţare aprobate
% persoane aparţinând grupurilor ţintă mulţumite de informaţiile
primite privind FLAG şi Planul Local de Dezvoltare Integrată
% evaluatori mulţumiţi de calitatea propunerilor de proiecte primite

-

Anul de referinţă
(2015)
7
10
50

-

50

Organisme responsabile
Instituţiile responsabile cu activităţile de informare şi publicitate descrise în Planul de
comunicare sunt:
 Adunarea generală a FLAG
 Consiliul de administratie al FLAG
 Aparatul tehnic al FLAG
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Distribuţia rolurilor şi a responsabilităţilor în cadrul activităţilor va fi organizată după cum urmează:
Tipul activităţii
Help desk
Sprijin help desk
Web site
Evenimente locale „faţă în faţă”
Relaţii cu media
Materiale promoţionale

Cine / Ce
Echipa tehnică: responsabilă pentru planificare, organizare, conţinut,
distribuire şi monitorizare pentru proiecte
Echipa tehnică: responsabilă pentru planificare, organizare, conţinut,
implementare şi monitorizare a asistenţei help-desk
Echipa tehnică: responsabilă pentru planificare, organizare, conţinut,
implementare şi monitorizare
Echipa tehnică: responsabilă pentru planificare, organizare, conţinut,
implementare şi monitorizare
Echipa tehnică: responsabilă pentru planificare, organizare, conţinut,
implementare şi monitorizare
Echipa tehnică: responsabilă pentru planificare, organizare, conţinut,
implementare şi monitorizare
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Partea a II-a

Selecţia proiectelor şi monitorizarea implementării proiectelor

CAPITOLUL VII
MANUAL DE PROCEDURĂ PRIVIND VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECTIA SI
MONITORIZAREA PROIECTELOR
1.

Generalităţi

Principalul obiectiv al Planului de Dezvoltare Locală Integrantă este dezvoltarea durabilă a zonelor
pescăreşti pentru a minimaliza declinul sectorului pescăresc şi de a sprijini reconversia zonelor
afectate de schimbările din acest sector.
În cadrul Planului de Dezvoltare Locală Integrantă sunt propuse următoarele măsuri:
Măsura 1.1.1 –Srijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc
Măsura 1.1.2 - Sprijinirea dezvoltarii turismului sustenabil in beneficiul comunitatilor pescaresti
Măsura 2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare
Măsura 2.1.2 – Conservarea biodiversitatii
Măsura 2.2.1 – Formarea profesionala continua a persoanelor din sectorul pescaresc
Masura 2.2.2 – Incurajarea initiativelor de cooperare privind dezvoltarea sectorului pescaresc
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Lansarea apelului de depunere a cererilor de finanţare

2.

FLAG lansează pe plan local, apeluri de depunere a proiectelor, conform priorităţilor descrise în
strategie.
Compatimentul evaluare/monitorizare, elaborează Calendarul lansărilor apelurilor de depunere
proiecte şi după avizarea acestuia de către manager il supune aprobării Consiliului de administratie al
FLAG.
Calendarul lansărilor apelurilor de depunere proiecte va cuprinde data lansării apelului pentru fiecare
măsură şi tipul apelului : apel cu termen limita de depunere sau apel cu depunere continuă.
Compartimentul evaluare/monitorizare proiecte, elaborează ghidul solicitantului pentru fiecare măsură
cuprinsă în Planul de Dezvoltare Locală Integrantă, pe care-l supune avizării managerului şi aprobării
Presedintelui FLAG/Consiliului de administratie a FLAG.

Ghidul Solicitantului va cuprinde următoarele informaţii:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Procesul de pregătire şi etapele /termenele avute în vedere pentru lansarea apelurilor pentru
depunerea proiectelor, inclusiv eventualul sprijin furnizat potenţialilor solicitanţi / beneficiari
de către personalul FLAG-ului;
o Informaţii despre tipul şi conformitatea proiectelor;
Caracteristici privind finanţarea şi co-finanţarea necesară (dacă este cazul, în funcţie de tipul
proiectului), astfel încât încadrarea proiectelor să fie clară şi neinterpretabilă pentru potenţialii
beneficiari;
Conţinutul şi forma cererilor de finanţare / proiectelor (o cerere de finanţare - tip);
Criteriile de selecţie utilizate şi grila de punctare;
Verificarea conformităţii şi a criteriilor de eligibilitate;
Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor;
Selectarea: Aprobarea / respingerea proiectelor;
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
Depunerea cererilor de finanţare/ termene / date de contact / alte referiri considerate necesare
privind depunerea proiectelor.

Durata unui apel de depunere a proiectelor va fi de minim 30 zile calendaristice, astfel incat potentialii
aplicanti sa aiba suficient timp pentru pregatirea documentatiei necesare.
Apelul se adresează actorilor locali sau altor potenţiali beneficiari care propun proiecte ce vor fi
implementate în aria de acoperire a FLAG.
Apelul de depunere trebuie să conţină următoarele informaţii:
- Data lansării apelului de depunere
- Data limită de depunere a proiectelor
- Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele
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- Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea
unui proiect.
- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului în conformitate cu Ghidul solicitantului, aferent măsurii respective.
- Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.
- Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al FLAG (descrierea criteriilor de
selecţie, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu şi punctajul minim pe care trebuie să-l obţină
un proiect pentru a fi selectat).
- Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie (notificarea solicitanţilor)
- Datele de contact ale FLAG unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate.
Aceste informaţii vor fi prezentate de către FLAG în apelurile de depunere publicate pe pagina de
internet a FLAG-ului şi afişate la sediul FLAG-ului.
Pentru variantele publicate în presă şi în variantele afişate la sediul consiliilor judeţene/ sediile
localităţilor membre în FLAG, se vor prezenta variante simplificate ale anunţului de depunere, care să
cuprindă următoarele informaţii:
-

data publicării

-

măsura lansată prin apelul de depunere

-

fondurile disponibile pentru Măsura respectivă

-

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte

-

Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor

-

Precizarea că informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului şi se face trimitere la site-ul FLAG

-

Date de contact pentru informaţii suplimentare

Potenţialul beneficiar îşi depune proiectul la secretariatul FLAG, sub forma Cererii de Finanţare şi a
documentelor anexă, ataşate Cererii de Finanţare.

3.
Primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare
Potenţialii beneficiari vor depune Cererile de finanţare, 1 original şi 3 copii, in format tiparit conform
cu originalul, insotite de 2 CD-uri continand fiecare originalul cererii de finantare scanat. pe un CD la
sediul FLAG, Compartimentul evaluare/monitorizare, în vederea înregistrării. Originalul si cele 3
copii se vor repartiza astfel: 1 original si o copie ajung la DGP-AM POP sediul central, o copie merge
la CR POP aferent, iar o copie ramane la FLAG.
Solicitantul are obligaţia să realizeze o copie identică a Cererii de finanţare „COPIE 4”, pe care
expertul din cadrul Compartimentului evaluare/monitorizare va aplica eticheta de înregistrare, Anexa
13.
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Exemplarul copie 4 este exemplarul Solicitantului si se restituie acestuia pentru a fi păstrat pe toată
perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.
Operaţiunea de înregistrare se desfăşoară în ziua primirii Cererii de finanţare.
Expertul din cadrul Compartimentului evaluare/monitorizare verifică dacă documentele din Cererea
de finanţare prezentate în copie în exemplarul „ORIGINAL”, sunt copii ale documentelor originale
care, conform legislatiei, rămân în posesia Solicitantului şi aplică pe aceste copii ştampila „Conform
cu originalul”. Totodată, expertul verifică dacă CD-ul ataşat Dosarului cererii de finanţare conţine, în
formă scanată, Cererea de finanţare completă, cu toate documentele anexate.
Expertul care primeşte Cererea de finanţare, din cadrul Compartimentului evaluare/monitorizare, o
înregistrează în Registrul special pentru cereri de finanţare.
Expertul care primeşte Cererea de finanţare redactează eticheta Dosarului cererii de finanţare (Anexa.
13) şi o ataşează, prin capsare, la prima pagină a Dosarului. Totodată redactează 5 etichete pe care le
va lipi pe copiile dosarului cererii de finanţare (ORIGINAL, COPIA 1, COPIA 2, COPIA 3 si COPIA
4 - exemplarul Solicitantului).
Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare va avea formatul RO 111 010413 02 0001, cifrele
avand urmatoarea semnificatie:
Numarul masurii

Data inregistrare cerere /

Ziua.luna.anul
111

010413

Cod
FLAG
02

Numar inregistrare din Registrul
special pentru inregistrare proiecte
0001

Expertul care primeşte şi înregistrează Dosarul cererii de finanţare, înfiinţează Dosarul administrativ
pentru acesta şi completează Pista de audit – Anexa 12 sau Anexa 14.
Termenul pentru înregistrarea Dosarului cererii de finanţare şi înfiinţarea dosarului administrativ este
maximum 1 zi, după care se iniţiază verificarea conformităţii administrative a documentelor.
Pista de audit va fi completată după fiecare operaţiune efectuată.

4.

Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare

Scopul verificarii conformitatii administrative este de a stabili conformitatea, corectitudinea si
completitudinea solicitarii prezentate in Cererea de finanţare si in documentele justificative aferente
acestuia cu cerintele legale si procedurale ale POP şi ale Planului local de dezvoltare.
Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidentialitatii si impartialitatii, se realizează prin aceea
ca expertii FLAG vor semna, inainte de inceperea procesului de verificare a conformitatii
administrative a Cererii de finantare, Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate
si impartialitate, Anexa nr 8.1 si Anexa nr. 8.2.
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Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate aferenta verificarilor
conformitatii administrative, semnata de cei doi experti, se ataseaza la Dosarul administrativ al
Dosarului cererii de finanţare.
In cazul in care unul din experti implicat in verificarea conformitatii administrative, constata ca nu
sunt respectate elementele Declaratiei de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si
impartialitate, va completa si va transmite o Nota catre managerul FLAG. In urma analizei, managerul
propune si preşedintele FLAG aproba, inlocuirea acestuia.
Verificarea conformităţii administrative a Cererii de finantare se efectuează de către doi experţi ai
FLAG din cadrul Compartimentului evaluare/monitorizare proiecte. Cererea de finanţare va fi
verificată de experţii FLAG pe baza Listei de verificare a conformităţii administrative Anexa 15 pe
suport de hârtie, care se completează de fiecare expert care a efectuat verificarea, care-si valideaza
rezultatul verificarii prin declararea Cererii de finantare conforma/neconforma din punct de vedere
administrativ.
După completare şi semnare, Lista de verificare a conformităţii administrative va fi înregistrată în
Registrul de înregistrare al documentelor şi va fi ataşată Dosarului administrativ al cererii de finanţare.
Cei doi experţi ai FLAG vor completa şi semna Pista de audit aferentă Cererii de finanare.
Verificarea conformităţii Cererilor de finantare se efectuează în termen de maximum 2 (două) zile
lucrătoare de la data primirii cererii de finantare de la expertul care a efectuat inregistrarea.
În condiţiile în care, la nivelul FLAG se depune un număr mare de cereri de finanţare şi cei doi experţi
nu pot efectua această etapă în termenul procedural, pe baza unei informări către managerul FLAG,
ei pot solicita o prelungire a termenului cu maxim 2 (două) zile lucrătoare.
Dacă în urma verificării conformităţii administrative, unul dintre cei doi experţi FLAG constată că
pentru documentele prezentate in Cererea de finantare sunt necesare clarificari, experţii FLAG solicită
o singură dată clarificările necesare, prin Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare - Anexa
16.
Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare este înregistrată în Registrul de înregistrare a
documentelor, se multiplică într-un exemplar, iar copia se depune la Dosarul administrativ al cererii de
finanţare. Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare se semnează de către cei doi experţi
FLAG.
Verificarea conformităţii administrative a Cererii de finantare se suspendă până la primirea
informaţiilor solicitate .
Solicitantul este obligat să transmită informatiile solicitate în condiţiile şi termenul limită specificat în
notificare. Termenul pentru transmiterea de către solicitant a informaţiilor suplimentare este de
maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care cererea de finanţare nu
respectă formatul tip, conţine documente al căror termen de valabilitate este expirat, documentele nu
sunt destinate Solicitantului sau Solicitantul nu răspunde în termenul limită, Cererea de finanţare va fi
declarată neconformă.
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Lista de verificare a conformităţii administrative, cu toate bifele inscrise corespunzator verificarilor
efectuate, cu observatii/comentariile/informatiile suplimentare solicitate, semnata de cei doi experti, se
ataşează Dosarului administrativ al cererii de finanţare.
În urma verificărilor efectuate de experţii FLAG pe baza Listei de verificare a conformităţii
administrative pot rezulta:
• Cereri de finantare conforme administrativ;
• Cereri de finantare neconforme administrativ;
Managerul FLAG valideaza verificarile efectuate de cei doi experti in max 5 zile lucratoare de la data
primirii spre aprobare.
Managerul FLAG va completa Pista de audit şi dupa aprobare Dosarul cererii de finanţare va trece în
următoarea etapă de verificare.
Solicitantul este notificat de către experţii FLAG cu privire la rezultatul verificarii conformitatii
administrative a cererii de finantare (Anexa 19.1 si Anexa 19.2).
FLAG-ul va solicita DGP AMPOP, printr-o adresa, daca solicitantii sprijinului financiar sunt/nu sunt
înscrişi în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP şi/sau situaţii litigioase cu DGP
AMPOP.
5.

Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare

După validarea de catre manager a verificarilor efectuate de catre cei doi experti ai FLAG, acesta
repartizează Dosarul cererii de finanţare expertilor FLAG din cadrul Compartimentului
evaluare/monitorizare proiecte pentru continuarea evaluarii prin verificarea eligibilităţii cererii de
finanţare.
Verificarea pe teren
Se realizeaza de catre expertii care urmeaza a efectua verificarea eligibilitatii, la locul de
implementare a proiectului.
Fiecare Cerere de finanţare care a fost declarată conformă va fi verificată pe teren dupa
aprobarea de catre manager a Listei de verificare a conformitatii administrative. Scopul verificarii
pe teren este de a constata daca datele si informatiile cuprinse in Dosarul Cererii de finantare
corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus. Aceasta verificare comporta
analizarea in prealabil (la birou) a documentatiei si verificarea efectiva in teren .
In vederea efectuarii vizitei in teren se va completa de catre responsabil Propunerea de verificare
in teren (Anexa 35), care va contine mentiuni referitoare la ziua si ora la care se va efectua
verificarea in teren. Propunerea de verificare in teren va fi aprobata de manager, inregistrata , iar
copia va fi indosariata in Dosarul administrativ al Cererii de finantare.
Propunerea de verificare in teren va fi transmisa catre Solicitant prin fax, posta electronica, posta
cu confirmare de primire sau personal in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre
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manager a listei de conformitate. Daca conditiile meteo nu permit, verificarea in teren se va
efectua la o data ulterioara, Solicitantul fiind notificat in scris despre aceasta noua programare.
Responsabilul legal al proiectului are obligatia de a transmite prin fax, posta sau personal o
Confirmare scrisa (Anexa 36) in termen de 2 zile lucratoare de la primirea Propunerii de verificare
in teren. Confirmarea scrisa din partea solicitantului va fi inregistrata in Registrul de inregistrare a
documentelor si va fi atasata in Dosarul administrativ al Cererii de finantare.
Deplasarea in vederea realizarii verificarii in teren se face in baza documentelor de deplasare si
trebuie sa se finalizeze in maxim 2 zile lucratoare.
Se pot solicita informatii suplimentare, o singura data, prin Notificarea de solicitare a
informatiilor suplimentare (Anexa 16). Aceasta Notificare se semneaza de catre cei doi care
realizeaza vizita in teren si se transmite Solicitantului prin fax, posta electronica sau posta cu
confirmare de primire. Notificarea este inregistrata in Registrul de inregistrare a documentelor, se
multiplica, iar copia se depune la Dosarul administrativ. Solicitantul trebuie sa transmita un
raspuns in scris in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii Notificarii. In cazul in care
Solicitantul nu clarifica elementele mentionate in Notificare, conditiile de la locul de
implementare a proiectului nu corespund cu datele tehnice din Dosarul Cererii de finantare,
aceasta va fi declarata neeligibila.
In timpul efectuarii verificarii pe teren, responsabilii vor trebui sa aiba asupra lor ordinul de
deplasare intocmit in acest scop, care va fi semnat si stampilat de solicitant .
La efectuarea verificarii in teren se vor realiza fotografii doveditoare pentru stadiul
investitiei la momentul analizei Cererii de finantare si se vor anexa la Raportul de verificare pe
teren. In Raportul de verificare in teren (Anexa 37) se bifeaza ‘’DA’’ sau ‘’NU’’ in casutele
corespunzatoare elementelor verificate, in functie de realitatea in teren. La rubrica “Observatii’’ se
face o scurta prezentare/apreciere asupra conditiilor de la amplasamentul investitiei viitoare
comparativ cu detaliile tehnice si financiare inscrise in Dosarul Cererii de finantare, daca este
cazul.
Responsabilii pot solicita cu ocazia verificarii pe teren si alte informatii/documente, daca este
cazul. Aceasta solicitare va fi mentionata in Raportul de verificare pe teren. Daca Solicitantul nu
pune la dispozitie informatiile/documentele solicitate in termen de 5 zile lucratoare de la data
notificarii, responsabilii FLAG propun respingerea ca neeligibila a Cererii de finantare. Timpul
alocat intocmirii Raportului de verificare pe teren este de maxim 2 zile lucratoare de la data
incheierii verificarilor pe teren, respectiv a primirii clarificarilor solicitate unde a fost cazul.
Raportul de verificare pe teren va avea anexate fotografii-document reprezentative, pentru o
imagine cat mai completa a realitatii din teren.
Raportul de verificare pe teren va fi inregistrat in Registrul de inregistrare a documentelor si
atasat la Dosarul administrativ al Cererii de finantare.
Responsabilii FLAG vor completa pista de audit .
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Daca exista divergente cu privire la datele din Raportul verificarii pe teren acestea sunt
mediate/rezolvate de catre manager, care isi noteaza decizia , semneaza si dateaza ,solicitand
totodata trecerea in etapa urmatoare a verificarii.
Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidentialitatii si impartialitatii, se realizează prin aceea
ca cei doi experti ai FLAG, vor semna, inainte de inceperea procesului de verificare a eligibilitatii,
Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate Anexa 8.1 si Anexa
8.2.
Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate aferenta verificarilor
de eligibilitate, semnata de cei doi experti, se ataseaza la Dosarul administrativ al cererii de finantare.
In cazul in care unul din experti, implicat in verificarea eligibilitatii, constata ca nu sunt respectate
elementele Declaratiei de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate, va
completa si va transmite o Nota catre managerul FLAG. In urma analizei, managerul general propune
si preşedintele FLAG aproba, inlocuirea acestuia.
Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate se efectuează de către doi experţi ai FLAG
respectându-se astfel principiul celor “4 ochi”.
Verificarea eligibilităţii Cererii de finantare conforme din punct de vedere administrativ se efectuează
în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data validării conformităţii cererii de finanţare.
Dacă în urma verificării eligibilităţii, experţii din FLAG constată că este necesar să se prezinte
informaţii suplimentare, solicită acestea prin Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare
Anexa 16, în maximum 1 zi lucrătoare de la data constatării.
Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare este înregistrată în Registrul de înregistrare a
documentelor, se multiplică într-un exemplar, iar copia se depune la Dosarul administrativ al cererii de
finanţare.
Solicitantul este obligat să transmită clarificările solicitate în condiţiile şi termenul limită specificate în
notificare. Termenul pentru transmiterea de către Solicitant a informaţiilor suplimentare este de
maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Dacă Solicitantul nu răspunde în termenul
limită şi nu transmite o notificare privind cauzele nerespectării termenului limită de transmitere a
informatiilor solicitate, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. Lista de verificare a criteriilor
de eligibilitate se ataşează Dosarului administrativ al cererii de finanţare .
În cazul Cererilor de finanţare conforme, acestea vor fi verificate de experţii FLAG pe baza Listei de
verificare a criteriilor de eligibilitate Anexa 17, pe suport de hârtie. Lista de verificare a criteriilor de
eligibilitate va fi înregistrată in Registrul de înregistrare a documentelor şi împreună cu Dosarul
administrativ al cererii de finanţare vor fi înaintate pentru aprobare managerului FLAG. Cei doi
experţi FLAG vor completa şi semna Pista de audit aferentă cererii de finanţare.
In situatia in care exista aspecte de ordin juridic care necesita o opinie de specialitate, consilierul
juridic sau avocatul cu care FLAG are încheiat contract de prestare servicii, in baza solicitarii, isi
exprima punctul de vedere, in scris si semneaza corespunzator documentele generate de FLAG.
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Managerul FLAG verifică corectitudinea şi completitudinea listelor de verificare a eligibilităţii.
Managerul FLAG retransmite experţilor FLAG listele de verificare pentru a fi corectate, dacă este
cazul. Experţii FLAG retransmit listele de verificare corectate. Managerul FLAG verifică si aprobă
listele de verificare retransmise de experţii FLAG.
Managerul FLAG va completa Pista de audit.
• În maximum 1 zi lucrătoare de la aprobarea de către managerul FLAG a Listei de verificare a
criteriilor de eligibilitate, expertii FLAG vor notifica Solicitantul cu privire la rezultatul
verificarilor Cererii de finantare, Anexa 19.1 si Anexa 19.2 . Notificarea va fi avizată de manager şi
înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor. Notificarea se multiplică într-un exemplar,
copia depunându-se la Dosarul administrativ al cererii de finanţare.
În cazul cererilor de finanţare declarate eligibile acestea sunt înaintate către Comisia de evaluare, în
vederea evaluării tehnico-financiare.
În prealabil expertii FLAG vor notifica Comisia de evaluare cu privire la numarul/lista Cererilor de
finantare ce urmează a fi evaluate. Notificarea de transmitere Anexa 18 va fi semnată de managerul
FLAG şi înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor. Adresa de transmitere se multiplică
într-un exemplar, copia depunându-se la Dosarul administrativ al cererii de finanţare.

6.

Evaluarea şi selectarea Cererii de finanţare

6.1 Constituirea Comisiei de Evaluare a cererilor de finanţare
Evaluarea cererilor de finanţare va fi realizată de către o Comisie de evaluare formata din doi experti,
unul tehnic si unul financiar, conform contractului cadru si caietului de sarcini al externalizarii
serviciului, in baza grilei de evaluare tehnica si a grilei de evaluare economico-financiara (anexe nr
24). Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de catre un membru al aparatului tehnic al FLAG.
Cererile de finanţare vor fi evaluate în conformitate cu criteriile de evaluare aprobate de Consiliul de
administratie al FLAG si publicate în ghidul solicitantului pentru fiecare măsură.
Înainte de începerea procesului de evaluare membrii evaluatori sunt obligaţi să semneze pe propria
raspundere, o declaraţie de confidențialitate şi imparţialitate Anexa 20, precum şi o Declaraţie de
disponibilitate pe perioada desfăşurării sesiunii de evaluare Anexa 21.
Expertul din cadrul Compartimentul evaluare/monitorizare proiecte predă secretarului cererile de
finanţare ce urmează a fi evaluate, pe baza unui proces verbal de predare-primire Anexa 22. Expertul
FLAG completează Pista de audit Anexa 12 sau Anexa 14.
Evaluarea se realizează pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în ghidul solicitantului şi aprobate de
către Consiliul de administratie respectiv a Grilelor de evaluare tehnica si economico financiara.
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FLAG va stabili criterii şi proceduri transparente şi imparţiale de evaluare a proiectelor. Criteriile de
evaluare vor fi evidenţiate în apelurile care vor fi lansate de către FLAG pentru depunerea proiectelor
aferente strategiei integrate.
Evaluatorii analizează în mod independent unul de celălalt, Cererile de finanţare şi acordă punctaje în
baza criteriilor din Grilele de evaluare, justificând punctajul acordat pentru fiecare criteriu. La
finalizarea evaluării, membrii evaluatori predau Grilele de evaluare completate şi semnate şi cererile
de finanţare evaluate, secretarului Comisiei de evaluare.
Secretarul Comisiei de evaluare primeşte Grilele de evaluare completate şi semnate de către
evaluatori, verifică corectitudinea completării acestora şi elaborează Raportul Comisei de evaluare,
pentru fiecare dosar în parte Anexa 25.2.
Comisia de evaluare în urma evaluării cererii de finanţare poate solicita clarificări potenţialului
beneficiar. Clarificările vor fi analizate de către membrii comisiei,. După primirea clarificărilor,
Comisia de evaluare hotărăşte asupra punctajului final acordat Cererii de finanţare.
Cererile de finanţare respinse în etapa de evaluare (Cererile de finanţare care au obţinut un punctaj mai
mic de 50 puncte) se înregistrează de către Secretarul comisiei în Raportul de evaluare ca Cereri de
finanţare respinse.
Punctajul total reprezintă suma punctajelor acordate de către evaluatori.

6.2 Elaborarea, semnarea şi aprobarea Raportului de evaluare
În ziua finalizării lucrărilor de evaluare secretarul Comisiei de evaluare primeşte Grilele de evaluare
completate şi semnate de către evaluatori cu justificările aferente, însoţite de Lista cheltuielilor
eligibile estimative semnată de cei doi evaluatori, verifică corectitudinea completării acestora şi în
baza acestora întocmeşte pentru fiecare Cerere de finanţare, un Raport al comisiei de evaluare şi
convoacă evaluatorii pentru semnarea acestuia
Lista cheltuielilor eligibile estimative, rezultată în urma procesului de evaluare tehnică, economică şi
financiară a documentaţiei din cadrul Cererii de finanţare (Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ) se va întocmi în conformitate cu prevederile HG nr. 442/2009 cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordinului MAPDR 392/2009 cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea totală eligibilă a proiectului, care va fi înscrisă în Raportul de evaluare, va reprezenta totalul
cheltuielilor eligibile rezultate în urma evaluării tehnico-economice din Lista cheltuielilor eligibile
estimative.
În baza Raportului de evaluare aprobat, FLAG-ul va notifica potenţialul beneficiar după etapa de
evaluare și îi va comunica rezultatul verificărilor (Anexa 27.1 și Anexa 27.2).
6.3 Selectia proiectelor
Selectia finala a proiectelor va fi realizata de catre Comisia de selecţie.
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Daca unul dintre membrii comisiei se afla in incompatibilitate, acesta va fi inlocuit de catre
membrul de rezerva.
Punctajul obţinut la evaluarea tehnică şi financiară este hotărâtor pentru selecţia proiectelor.
• În cazul cererilor de propuneri de proiecte depuse în sesiune cu termen limita de depunere,
selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajelor în limita bugetului disponibil;
• În cazul cererilor de propuneri de proiecte din cadrul apelului cu depunere continuă vor fi
selectate proiecte care întrunesc un punctaj minim impus, până la epuizarea pachetului financiar
alocat.
Managerul FLAG înmânează membrilor Comisiei de selecţie câte un exemplar din fiecare proiect ,
împreună cu raportul de evaluare întocmit şi semnat de către evaluatori şi aprobat de către manager.
Membrii Comisiei de selecție vor întocmi Raportul Comisiei de selecţie – Anexa 25.4, generând astfel
Lista proiectelor selectate și propuse spre finanțare – Anexa 26.
Prin votul membrilor Comisiei de selecţie se va decide ce proiecte vor fi selectate.
Toate
Cererile
de
finanţare
selectate
de către expertii Compartimentului Axa 4,
Directorul general al DGP-AM POP.

de
catre
FLAG-uri
vor
fi
verificate
avizate de seful SVM şi aprobate de catre

Notificarea potentialilor aplicanti privind rezultatul etapei de selectie va fi realizata de catre FLAG
(Anexa 28.1 si 28.2).
NOTIFICAREA
finală
a
potenţialilor
Cererii
de
finanţare
va
fi
realizată
potenţialii beneficiari cât şi către FLAG.
7.

beneficiari
de
către

privind
acceptarea/respingerea
DGP
AMPOP,
atât
către

Contestaţii______________________________________________

7.1 Constituirea şi aprobarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Potenţialii beneficiari care au fost notificaţi de către FLAG de faptul că proiectele acestora au fost
declarate neconforme administrativ/neeligibile sau nu au fost selectate în urma procesului de evaluare
tehnico-financiară şi selecţie, pot depune contestaţii la sediul FLAG, în termen de maximum 30 zile de
la primirea notificării.
Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită din 3
membri, din care unul este preşedinte, alte persoane decât cele care au fost implicate în etapa de
verificare a cererii de finanţare care face obiectul contestaţiei potenţialului beneficiar. În cazul
cererilor de finanţare respinse în urma procesului de evaluare tehnico-financiară, din comisia de
soluţionare a contestaţiilor vor face parte doi evaluatori, unul tehnic şi unul economic,. Prestatorul are
obligatia sa numeasca in Comisia de solutionare a contestatiilor alte persoane decat in Comisia de
Evaluare..
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Comisia de soluţionare a contestaţiilor este condusă de preşedinte. un membru al aparatului tehnic al
FLAG asigură secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
7.2 Solutionarea contestaţiilor
Reuniunile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară la sediul FLAG.
Din Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au participat la procesul
de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii sau la procesul de evaluare a cererii de
finanţare.
Pentru asigurarea principiilor tratamentului egal, confidenţialităţii şi imparţialităţii, membrii
titulari/rezervele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor semna înainte de începerea procesului de
soluţionare a contestaţiilor Declaraţia de evitare a conflictului de interese, confidenţialitate şi
imparţialitate. Această declaraţie împreună cu documentaţia aferentă soluţionării contestaţiei va fi
ataşată Dosarului administrativ al cererii de finanţare pentru care a fost depusă contestaţia.
Secretarul Comisiei va urmări semnarea Declaraţiilor de evitare a conflictului de interese,
confidenţialitate şi imparţialitate înainte de începerea procesului de soluţionare a contestaţiilor.
Pentru organizarea activităţilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, secretarul are următoarele
atribuţii:
• convocarea şi organizarea reuniunilor;
• multiplicarea documentelor;
• redactarea minutelor aferente fiecărei întâlniri.
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor conform legislaţiei în vigoare este de 30 de zile de
la înregistrarea contestaţiei.
Comisia de soluţionare a contetaţiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestaţiilor.
Preşedintele Comisiei prezintă la începutul sedinţei obiectul contestaţiei, urmând ca fiecare membru să
analizeze atât contestaţia cât şi Cererea de finanţare şi Dosarul administrativ aferent.
Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor întocmesc fiecare în mod independent listele de
verificare aferente etapei al cărui rezultat a fost contestat;
In situatia in care exista aspecte de ordin juridic care necesita o opinie de specialitate, consilierul
juridic sau avocatul cu care FLAG are încheiat contract de prestare servicii, in baza solicitarii, isi
exprima punctul de vedere in scris, si semneaza corespunzator documentele generate de FLAG.
Lucrările Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-o minută întocmită de secretarul
comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar. Deciziile care se iau sunt cele stabilite de
majoritate.
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Minuta intocmita de Comisia de solutionare a contestatiilor se înregistrează în Registrul de înregistrare
a documentelor, se avizează de manager şi se ataşează Dosarului administrativ al cererii de finanţare
pentru care s-a făcut contestaţia.
Secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor notifică Solicitantul asupra rezultatului contestaţiei,
în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea Minutei de către managerul FLAG.
În cazul în care contestaţia va fi acceptată, cererea de finanţare va trece în etapa următoare de analiză,
conform procedurilor în vigoare.
După semnarea şi transmiterea răspunsului contestatarului, se încheie procesul de soluţionare a
contestaţiei. Eventualele obiecţii ale contestatarului nu pot face obiectul unei alte contestaţii în cadrul
aceleiaşi etape de analiză a Cererii de finanţare, contestată. În situaţia în care contestatarul doreşte, se
poate adresa instanţei de contencios administrativ, conform prevederilor legale în vigoare.
8.

Depunerea, contractarea si finantarea proiectelor finantate prin strategia de dezvoltare
locală

8.1 Transmiterea cererilor de finanţate selectate de catre FLAG
a) Cererile de finanţare cu o valoare eligibilă nerambursabilă mai mică sau egală cu 300.000
euro
După finalizarea selectării proiectelor (Cererilor de finanţare) ce vor fi finantate prin strategia de
dezvoltare locală, FLAG-ul transmite DGP-AM POP, pe baza unei adrese de înaintare şi a unui
Borderoul de transmitere a documentelor Anexa 9, Lista proiectelor selectate şi propuse pentru
finanţare, precum şi Cererile de Finanţare selectate (un original şi 2 copii, însoţite de un CD) şi dosarul
administrativ al acestora.
Depunerea şi înregistrarea cererilor de finanţare
Toate Cererile de finanţare selectate şi propuse pentru finanţare, precum şi documentele aferente sunt
depuse la secretariatul DGP-AM POP unde vor fi înregistrate în Registrul de înregistrare a
documentelor. Operaţiunea de înregistrare a Cererilor de finanţare se desfăşoară în ziua primirii, după
ce în prealabil a fost verificată existenţa documentelor menţionate în Borderoul de transmitere a
documentelor Anexa 9.
b) Cererile de finanţare cu o valoare eligibilă nerambursabilă mai mare de 300.000 euro
Pentru Cererile de finanţare depuse în cadrul strategiei, a căror valoare eligibilă nerambursabilă este
mai mare de 300.000 euro, FLAG-ul trebuie să solicite acordul DGP-AM POP, înainte de etapa de
evaluare tehnico-financiară.şi selecţie După primirea acordului DGP AMPOP, cererea de finanţare va
parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară şi selecţie, conform procedurilor descrise la capitolul
evaluare- selectare.
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8.2 Contractarea
Contractul de finantare între DGP-AM POP şi Solicitant se încheie conform procedurii de contractare
DGP AM POP. Modelul Contractului cadru de finantare nerambursabila – Anexa 41 este postat atât pe
site-ul DGP AM POP cat si pe site-ul FLAG Braila.
9.

Proceduri de verificare şi monitorizare în teren

Monitorizarea implementării proiectelor
DGP AMPOP şi CRPOP împreună cu FLAG-ul realizează monitorizarea implementării proiectelor
conform procedurilor prevăzute în cadrul Manualului de proceduri pentru verificările de management
şi autorizarea plăţilor în vigoare. Monitorizarea se realizează pe perioada de monitorizare de 5 (cinci)
ani de la semnarea contractului/ordinului de finanţare nerambursabilă, conform art. 56 din
Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru
Pescuit.
FLAG-ul va monitoriza realizarea obiectivelor fizice şi financiare, atât la nivelul proiectelor
implementate conform strategiei cât şi la nivelul desfăşurării activităţii proprii.
Activitatea de monitorizare a programului va utiliza informaţiile de bază pertinente şi de performanţa
în ceea ce priveşte implementarea programului şi a indicatorilor de rezultat.
Fiecare proiect implementat va fi monitorizat de un membru al echipei tehnice a FLAG, iar
beneficiarul are obligaţia să întocmească şi să transmită semestrial Raportul de progres. Acesta este
transmis până la data de 15 a primei luni următoare perioadei de raportare.
Raportul de progres va cuprinde activităţile al căror beneficiar direct este, şi va fi transmis atât pe
suport de hârtie cât şi pe suport electronic.

Monitorizarea proiectelor selectate de catre FLAG-uri
Experţii CRPOP-nivel regional şi C Axa 4-nivel central, impreuna cu un reprezentant al FLAG (cu rol
de observator) realizează monitorizarea pe parcursul implementării proiectelor şi ex-post a proiectelor
finalizate, .
I. Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor
Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor de către experţii C Axa 4 constă în verificarea
100% a Rapoartelor de progres transmise semestrial de către Beneficiari şi efectuarea, după caz, a
misiunilor de verificare la faţa locului. Acest tip de verificări se realizează pe perioada implementării
proiectului, până la efectuarea ultimei plăţi.
Conform caietului de sarcini și al acordului cadru încheiat cu prestatorul serviciilor de evaluare
tehnico-financiară, acesta va efectua și verificarea și evaluarea proiectului tehnic, dacă beneficiarul va
depune un asemenea proiect în termenul prevăzut de la contractare, respectiv maxim 4 luni de zile.
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II. Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor
Procedura privind monitorizarea ex-post pe teren a proiectelor finalizate
Monitorizarea ex-post a proiectelor consta in verificarea 100% pe baza Rapoartelor de progres si se
refera la proiectele finalizate din Axa Prioritara 4 a Programului Operational pentru Pescuit.
Acest tip de monitorizare se efectuează după ultima plată a Autorităţii contractante către Beneficiar şi
se desfăşoară în perioada de monitorizare de 5 ani de la data deciziei de finantare, în conformitate cu
prevederile art. 56 din Regulamentul CE nr. 1198/2006.
Prin monitorizarea proiectelor se verifică şi dacă proiectele respective respectă prevederile art. 56
(alin.1) din Regulamentul (CE) nr.1198/2006, respectiv o operaţiune păstrează contribuţia de la FEP
numai în cazul în care operaţiunea nu suferă, în termen de cinci ani de la data deciziei de finanţare a
autorităţilor naţionale competente sau a autorităţii de gestionare, vreo modificare substanţială:
(a) care îi afectează natura sau condiţiile de punere în aplicare sau care acordă unei firme sau unui
organism public un avantaj necuvenit;
sau
(b) care rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui element de infrastructură sau din încetarea
sau schimbarea unei activităţi de producţie sau a locatiei.
Sprijinul acordat va fi recuperat dacă proiectul a suferit o modificare substanţială, în sensul celor mai
sus menţionate, în perioada ex-post.
Procedura de lucru
După efectuarea plăţii finale către Beneficiar, DGP- AM POP impreuna cu un reprezentant al FLAG
(cu rol d observator), va verifica pe teren proiectele finalizate care vor fi incluse într-un plan anual de
monitorizare. Şeful Seviciului verificări management intocmeşte anual planul de monitorizare care
este aprobat de către Directorul general al DGP-AM POP.
Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectuează fără a se depăşi perioada de 5 (cinci)
ani de la data semnării contractului/ordinului de finanţare, cu condiţia ca în cazul proiectelor pe
investiţii, contractul de finanţare sau actele adiţionale la acestea să nu prevadă alte termene.
Modul de lucru
Cu cel mult 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data efectuării misiunii de monitorizare conform
planului anual de monitorizare, Beneficiarul va primi o notificare cu privire la scopul şi obiectivele
misiunii de monitorizare.
Beneficiarul va trebui să fie prezent la data efectuării misiunii de monitorizare la locul unde proiectul a
fost implementat şi va trebui să ofere experţilor DGP AMPOP din echipa de monitorizare toate
informaţiile necesare efectuării misiunii de monitorizare.
Experţii vor verifica pe perioada misiunilor de monitorizare dacă:
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1. Proiectul a suferit modificări substanţiale, respectiv dacă :
•

sunt afectate natura sau condiţiile de implementare ;

•

se acordă unei societăţi sau unui organism public un avantaj nejustificat;

•

rezultă o schimbare în natura proprietăţii;

•

rezultă o schimbare a localizării activităţii co-finanţate.

2. Obiectivele proiectului:
•

sunt folosite conform scopului destinat;

•

s-au relizat indicatorii la care beneficiarul s-a angajat prin cererea de finanţare

•

au fost vîndute sau închiriate.

După terminarea acestor misiuni experţii implicati în misiunea de monitorizare completează Lista de
verificare pentru monitorizarea proiectelor Anexa 42 şi întocmesc un Raport de Monitorizare Anexa
43.
În Raportul de Monitorizare, înainte de prezentarea concluziilor şi, după caz, a propunerilor, echipa de
monitorizare va analiza modul în care beneficiarii au realizat, ulterior finalizării proiectelor, indicatorii
la care s-au angajat în cererea de finanţare.
În Raportul de Monitorizare se va detalia punctual modul în care s-au realizat indicatorii prevăzuţi în
cererea de finanţare prin Verificarea indicatorilor proiectului în perioada ex-post Anexa 45, respectiv
de la data finalizării proiectului până la data verificării pe teren de către echipa de monitorizare.

10. Înregistrarea, arhivarea
Documentele recente sunt păstrate în ordinea cronologică a emiterii lor, pentru o perioadă de
maximum 1 an, în spaţiul de păstrare operaţional al experţilor FLAG.
La sfârşitul perioadei menţionate anterior, toate documentele sunt arhivate în arhiva FLAG.
11. Modificarea procedurii
Prezentul Plan Operaţional pentru Implementarea Strategiei se va modifica prin propuneri ale
Compartimentului tehnic al FLAG, avizate de manager şi aprobate de Consiliul de administratie al
FLAG cu 2/3 de voturi din membrii prezenţi.
Pentru validarea votului este necesar ca la şedinţa prin care se aprobă manualul să fie prezenţi jumătate
plus unu din membrii Consiliului, din care peste 50% să fie din mediul privat, sectorul pescăresc şi
societate civilă.
12. Plan privind înlocuirea personalului în anumite circumstanţe
Depinzând de structura organizatorică specifică compartimentului, înlocuirea personalului se va
realiza în conformitate cu principiul separării funcţiilor şi cu principiul „celor patru ochi”.
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În cazul lipsei personalului care poate conduce la nerespectarea procedurilor privind înlocuirea,
managerul va iniţia înlocuirea personalului, cu respectarea principiilor enunţate mai sus.
Experţii FLAG vor fi înlocuiţi in baza deciziei managerului, dacă numărul experţilor din cadrul
compartimentului nu asigura funcţionarea în regim normal a compartimentului. Aceasta se asigură
prin redistribuirea sarcinilor corespunzătoare celorlalţi experţi ai FLAG care vor putea prelua sarcinile
persoanelor lipsă;
Pe întreaga perioadă în care o persoană înlocuieşte altă persoană, sarcinile primei persoane se vor
prelua de către altă persoană în conformitate cu procedurile aprobate, astfel încât, pe un document să
existe o singură semnătură a aceleiaşi persoane.

CAPITOLULVIII.
CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTELOR

Criteriile de eligibilitate şi evaluare/selecţie sunt distincte pentru fiecare masura, vor fi folosite
liste distincte prezentate in ghidurile solicitantului si aprobate pentru fiecare masura.
Criterii de eligibilitate generale pentru solicitant
- solicitantul este microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie
- solicitantul este întreprindere înregistrată la Registrul Comerţului ca societate comercială şi
îşi desfăşoară activitatea în teritoriu FLAG;
- solicitantul este persoană cu permis de pescuit profesionist, persoană fizică autorizată,
întreprindere individuală cu permis de pescuit profesiona, dupa cazl;
- solicitantul este asociație, ONG, grup sau organizație de pescari;
- solicitantul este - autoritate publica: de pe teritoriul FLAG, Consiliul judeţean, Consiliu
local, parteneriate public-private, etc;
- solicitantul nu este în stare de insolvenţă, nu are nici o restricţie asupra activităţii comerciale
pentru care solicita finantare
- solicitantul nu înregistrează obligaţii de plată nete ce depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi obligaţii de plată ce depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul
semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale, pentru toate
punctele de lucru înscrise în certificatul constatator;
- reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de
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către nici o instanţă de judecată din motive profesionale sau etic-profesionale;
- solicitantul nu este "societate în dificultate" conform Liniilor directoare comunitare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul
Oficial al UE nr.C 244/01.10.2004);
- solicitantul deţine resursele financiare necesare pentru implementarea optimă a proiectului;
- solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat ca
urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene şi acest ordin/decizie nu a
fost deja executat/executată sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost
deja executată şi creanţa integral recuperată;
- solicitantul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în apelul de depunere proiecte şi Ghidul
solicitantului;
- solicitantul desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN eligibile menţionate în apelul de
depunere proiecte şi Ghidul solicitantului.
Criterii de eligibilitate a proiectelor
- scopul şi obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele specifice ale axei;
- proiectul este implementat în teritoriul FLAG;
- dimensiunea finanţării solicitate se încadrează în limitele menţionate în apelul de depunere
proiecte şi Ghidul solicitantului;
- proiectul conţine activităţile eligibile definite pentru operaţiune conform apelului de
depunere proiecte şi Ghidul solicitantului;
- domeniul de aplicare al proiectului se încadrează în categoriile de coduri CAEN eligibile;
- durata de implementare a proiectului se încadrează în limitele menţionate în apelul de
depunere proiecte şi în Ghidul solicitantului;
- rezultatele sunt clar definite şi măsurabile/cuantificabile, iar indicatorii sunt conformi cu cei
evidenţiaţi în Ghidul solicitantului;
- activităţile proiectului nu au fost şi nu sunt finanţate în prezent din alte surse publice, nici
parţial, nici în totalitate;
- proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, al dezvoltării durabile, al
ajutorului de stat şi, după caz, al achiziţiilor publice sau normelor de achiziţii specificate în Ghidul
solicitantului.
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Criterii de evaluare şi selecţie a proiectelor
- Relevanţa proiectului
- Calitatea şi coerenţa proiectului
- Maturitatea proiectului
- Sustenabilitatea proiectului.
- Capacitatea instituţională a solicitantului
Criterii specifice care urmează să fie evaluate vor include si:
 Descrierea clară şi logică a obiectivelor proiectului, indicatori de performanţăşi etape;
 Specificitatea şi realismul obiectivelor, indicatorilor şi etapelor cheie;
 viabilitatea financiară a proiectului,
 direcţionarea: dacă proiectul este în concordanţă cu strategia în ceea ce priveşte
grupurile ţintă vizate în mod corespunzător în comunitatea locală şi contextual Planului de Dezvoltare
Locală Integrată.
 Oportunitatea locală: coerenţa cu nevoile locale descrise în Planul de Dezvoltare
Locală Integrată.
 inovare: gradul de inovaţie a proiectului.
 egalitatea de şanse: gradul de participare deplină şi egală a indivizilor şi a grupurilor
sociale prin intermediul politicilor relevante şi a metodelor.
 durabilitatea: măsura în care proiectul prezinta pasii unei dezvoltari durabile.
 impactul asupra mediului: măsura în care proiectul îmbunătăţeşte sau protejează
mediul înconjurător;
 integrarea: potenţialul activităţilor planificate pentru a fi integrate în contextul local.
Teme orizontale
Dezvoltarea durabilă
Sprijinul direct acordat activităţilor şi proiectelor care promovează modernizarea tehnologiilor
existente şi introducerea noilor tehnologii conduce implicit la diminuarea impactului negativ asupra
mediului (reducerea emisiilor, deşeurilor, apei reziduale - legate de poluarea fizică) şi la folosirea mai
eficientă a resurselor naturale. Aceasta va asigura o creştere a calităţii vieţii atât din punct de vedere al
mediului cât şi al sănătăţii publice, contribuind astfel la creşterea economică durabilă.
Egalitatea de şanse
Legislaţia românească aliniată celei europene garantează drepturi egale pentru cetăţeni în scopul
participării fără discriminare la viaţa economică şi socială.Această prevedere respectă principiul
egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilităţii nediscriminatorii a beneficiarilor.
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Partea a III-a

Planificarea acţiunilor pentru implementarea strategiei
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PLANUL OPERAŢIONAL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI FLAG
Obiectiv pentru următoarele 6 luni: Organizarea FLAG, lansarea apelului de proiecte şi selecţia proiectelor.
Rezultate : selecţia proiectelor şi trimiterea la DGP AM POP pentru contractare
Luni calendaristice
Acţiuni
(scurtă descriere)

Principal responsabil
Alte persoane /
organizaţii implicate

Resurse
necesare

Indicatori de succes

Organizarea FLAG

Membrii FLAG

Umane

Mobilizarea parteneriatului si crearea
Aparatului tehnic al FLAG

Finalizarea procedurilor

Manager

Umane

AM-POP

Logistice

Elaborarea unor proceduri clare privind
selecarea şi evaluarea proiectelor

Manager

Umane

Elaborarea ghidului solicitantului

Elaborarea ghidului solicitantului

Logistice
Angajare personal

Manager

Umane

Formarea unei echipe tehnice pentru
implementarea planului de dezvoltare

Caravana FLAG

Echipa tehnica a FLAG

Umane

Informarea potenţialilor beneficiari cu
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Lansare apel de proiecte

Echipa tehnică a FLAG

Logistice

privire la program

Umane

Elaborarea ghidului solicitantului şi
lansare apel proiecte

Logistice
Instruire echipa tehnica şi lideri
locali

Echipa tehnică

Umane
Logistice

Formarea unei echipe tehnice bine
pregătită pentru implementarea
planului de dezvoltare

Indicatori de succes:
1. Elaborarea unui manual pentru procedura de evaluare şi implementare a proietelor
2. Elaborarea unui ghid al solicitantului
3. Formarea unei echipe tehnice, formată din 8 (pentru inceput doar 4, urmand alte angajari functie de nevoi) persoane care vor implementa strategia
de dezvoltare.
4. Lansarea apelului de proiecte
5. Evaluarea a cel puţin 2 proiecte şi trimiterea la DGP AM POP pentru contractare
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PLAN OPERAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII FLAG
OBIECTIV 1:Dezvoltarea capacităţii organizatorice şi manageriale a FLAG-ului de a elabora, coordona şi monitoriza implementarea Planului de
Dezvoltare Locală Integrată
REZULTATE : instruirea liderilor locali şi a angajaţilor FLAG
Paşi / Acţiuni

Responsabilităţi

Întărirea capacităţii de
planificare prin
implementarea strategiei

Echipa tehnică a
FLAG

Instruirea personalului
tehnic al FLAG

Manager

Perioada de timp
decembrie 2012

Resurse
- existente: personalul
tehnic al FLAG

Obstacole potenţiale
Neobţinerea resurselor
financiare

- existente: personalul
tehnic al FLAG

Publicarea strategiei pe
site-ul FLAG
Publicarea stadiului de
implementare

- necesare: financiare
decembrie 2012

Comunicare

Neobţinerea resurselor
financiare

Publicare pe site-ul FLAG

Lipsa de interes
manifestatată de liderii
ocali

Publicare pe site-ul FLAG

- necesare: financiare
Instruirea liderilor locali

Manager

Decembrie 2012

- existente: lideri locali
- necesare: financiare

Indicatori de succes:
1. Implementarea de programe şi strategii
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2. Instruirea a 10 lideri locali implicaţi în implementarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată
3. Instruirea a 4 angajaţi ai FLAG

OBIECTIV 2:Dezvoltarea capacităţii manageriale a membrilor FLAG de a selecţiona proiecte depuse în cadrul strategiei, prin training de specialitate a
membrilor comisiei de selecţie a proiectelor
REZULTATE : instruirea membrilor comisiei de selecţie a proiectelor
Paşi / Acţiuni
Instruirea membrilor comisiei de
selecţie a proiectelor

Responsabilităţi
Manager

Perioada de timp
decembrie 2012martie 2013

Resurse
- existente: personalul
tehnic al FLAG

Obstacole potenţiale

Comunicare

Neobţinerea resurselor
financiare

Publicare pe site-ul FLAG

Neobţinerea resurselor
financiare

Publicare pe site-ul FLAG

- necesare: financiare
Instruirea comisiei pentru
soluţionarea contestaţiilor

Manager

decembrie 2012martie 2013

- existente: personalul
tehnic al FLAG
- necesare: financiare

Indicatori de succes:
1. Instruirea a 5 membrii ai comisiei de selecţie a proiectelor
2. Instruirea a 3 membrii ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor
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OBIECTIV 3:Îmbunătăţirea capacităţilor organizaţional-funcţionale şi de gestiune a resurselor umane a FLAG
REZULTATE : Îmbunătăţirea capacităţii compartimentului tehnic şi managementului resurselor umane

Paşi / Acţiuni

Responsabilităţi

Realizarea Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a
FLAG

Manager

Elaborarea ghidului
solicitantului

Echipa tehnică

Perioada de timp
Aug-decembrie 2012

Resurse
- existente: personalul
tehnic al FLAG
- necesare: logistice

decembrie 2012

- existente: personalul
tehnic al FLAG
- necesare: logistice

Indicatori de succes:
1. Realizarea unui ROF al FLAG
2. Elaborarea ghidului solicitantului
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Comunicare

Consiliul de
administratie poate
solicia modificări

Publicare pe site-ul FLAG

Întârzierea aprobării

Publicare pe site-ul FLAG
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OBIECTIV 4:Sporirea capacităţilor relaţionare şi colaborare cu actorii locali pentru realizarea obiectivelor Planului de Dezvoltare Locală Integrată
REZULTATE : Imformarea comunitatii

Paşi / Acţiuni
Organizarea de seminarii

Responsabilităţi
Echipa tehnica a
FLAG

Perioada de timp
Decembrie 2012februarie 2013

Resurse
- existente: personalul
tehnic al FLAG
- necesare: logistice

Organizarea întâlniri în
fiecare localitate

Echipa tehnica a
FLAG

Decembrie 2012februarie 2013

- existente: personalul
tehnic al FLAG
- necesare: logistice

Obstacole potenţiale
Lipsa de interes a
potenţialilor
beneficiari

Publicare pe site-ul FLAG

Lipsa de interes a
potenţialilor
beneficiari

Publicare pe site-ul FLAG

Indicatori de succes:
1. Organizarea a 5 seminarii la care se estimează participarea a aproximativ 100 persoane
2. Organizarea a cel puţin o întâlnire în fiecare localitate a FLAG-ului la care vor participa aproximativ 200 persoane

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
68

Comunicare

Pliante, fluturaşi, broşuri, etc

Pliante, fluturaşi, broşuri,etc

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

OBIECTIV 5:Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată pentru perioada 2014- 2020
REZULTATE : Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată pentru perioada 2014- 2020 şi participarea la etapa următoare de selecţie a
grupurilor locale de acţiune
Paşi / Acţiuni
Organizarea grupurilor
locale de lucru

Responsabilităţi
Echipa tehnica a FLAG

Perioada de timp
Decembrie 2014

Resurse
- existente: personalul
tehnic al FLAG

Obstacole potenţiale

Comunicare

Neîntruirea
grupurilor de lucru

Publicare pe site-ul FLAG

Întârzierea
completărilor
chestionarelor

Publicare pe site-ul FLAG

Amânarea selecţiei
grupurilor locale

Publicare pe site-ul FLAG

Pliante, fluturaşi, broşuri, etc

- necesare: logistice
Consultări în teritoriu

Echipa tehnica a FLAG

Decembrie 2014

- existente: personalul
tehnic al FLAG
- necesare: logistice

Elaborarea Planului de
Dezvoltare Locală
Integrată 2014-2020

Echipa tehnica a FLAG

Decembrie 2014

- existente: personalul
tehnic al FLAG
- necesare: logistice

Indicatori de succes:
1. Organizarea de grupuri locale de lucru în fiecare localitate, formate din lideri locali – 3-7 persoane
2. 10 întâlniri de lucru în localităţile membre FLAG
3.200 de chestionare completate
4. Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată pentru perioada 2014- 2020
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Partea a IV- a
Sesizarea unei nereguli
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În cadrul implementării, monitorizării și post-monitorizării proiectelor, neregulile constau în
încălcarea unei dispoziții de drept comunitar care poate creea o suspiciune de frauda din punctul de
vedere al incalcarii/nerespectarii urmatoarelor (enumerarea nefiind limitativă):
 indicatori fizici;
 indicatori financiari;
 indicatori de performanță.
Neregulile pot fi constatate :
 în cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locația în care se
proiectul;
 la analiza rapoartelor de progres;
 la sesizarea unor terțe persoane interesate
 în activitatea desfăsurată în cadrul FLAG Braila.
Neregulile pot consta în (enumerarea nefiind limitativă) :

implementeaza

 Nerespectarea soluției tehnice din proiect: punerea în practică a unei alte soluții tehnice,
nerespectarea amplasamentului, neconcordanță între documentele justificative etc.;
 Nerespectarea bugetului financiar alocat: efectuarea de plăți eronate, fraude,
neconcordanța între documentele justificative etc.;
 Neîndeplinirea indicatorilor de performanță asumați de Beneficiari etc.
Fiecare expert FLAG sau persoană interesată poate constata, sesiza si raporta o neregulă în cadrul
desfășurării activitatilor proiectului.
Expertul FLAG care sesizează o neregulă sau primește o sesizare cu privire la existența unei
nereguli are obligația de a înștiința deîndată managerul de proiect.
Expertul FLAG completeaza formularul sesizare neregula – Anexa 33, si il transmite la DG AM
POP - Compartimentul CCAN. Sesizarea inregistrata la CCAN urmeaza procedura specifica
CCAN.
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Anexe
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Anexa 1- Structura parteneriatului FLAG Braila

CARACTERISTICILE PARTENERIATULUI FLAG BRAILA
Caracteristicile
parteneriatului

Managemenet / Coordonare

Animare

Scopuri şi obiective

Aprobarea bugetului Planului local de dezvoltare
integrată şi a cheltuielilor

Identificarea şi
mobilizarea actorilor
locali

Dinamica şi Logica

Elaborarea unei proceduri proprii privind
selecţia şi monitorizarea implementării
proiectelor

Extinderea teritoriului
FLAG

Rezultate şi efecte
scontate

Implementarea strategiei de dezvoltate a
teritoriului

Inovaţie şi valoare
adăugată

Structura şi
dinamism

Decizii luate de membrii parteneriatului cu
privire la Planul local de dezvoltare integrată

Deschiderea
parteneriatului către noi
membrii

STRUCTURA PARTENERIATULUI FLAG BRAILA
Parteneri publici

Consiliul Județean Brăila
Primăria Municipiului Brăila
Asociația
Comunelor
Romania, filiala Brăila

Reprezentanti ai societatii
civile

Parteneri privati

Agenția pentru Dezvoltare Asociația
Județeana
a
Regională a Regiunii de Vânătorilor
și
Pescarilor
Dezvoltare Sud-Est
Sportivi Brăila
din Camera de Comerț Industrie și Societatea
Cooperativa
de
Agricultură Brăila
gradul I ’’Nufarul’’Chiscani
Asociația Patronatul Tinerilor Asociația Pescarilor Stăncuța
Întreprinzători din Regiunea
Sud-Est
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Anexa 2
Modul în care FLAG-ul va interacţiona cu părţile interesate regionale locale /regionale / naţionale şi
DGP AMPOP – CR POP
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Anexa 3: Complementaritatea FEP cu alte programe operationale
MASURI

Complementaritate şi delimitare
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE
- AXA 1: ”Un sistem inovativ și eco-eficient de producție”
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru
sectoarele privat si public”
• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
MASURA 1.1.1 Sprijinirea
dezvoltării infrastructurii și
serviciilor în sectorul
pescăresc

- AXA 4: ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si
local”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și
diversificarea economiei naționale”
• PROGRAMUL OPERATIONAL DEPESCUIT
- AXA 2: ”Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea
si marketingul produselor obținute din pescuit si acvacultura”
- AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE
- AXA 1: ”Un sistem inovativ și eco-eficient de producție”
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru
MASURA 1.1.2 Sprijinirea
dezvoltării turismului
sustenabil in beneficiul
comunităților pescărești

sectoarele privat si public”
• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
- AXA 4: ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si
local”
- AXA 5: ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și
diversificarea economiei naționale”
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• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4:” Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
• PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
MASURA 2.1.1
Revitalizarea și
valorificarea identității
comunitare

- AXA 5: ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

CRESTEREA

COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE
- AXA 3: ”Tehnologia informației și comunicațiilor pentru
sectoarele privat si public”
• PROGRAMELE DE FINANȚARE DERULATE DE ADMINISTRAŢIA
FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL
•

PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4:” Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”

• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
MASURA 2.1.2
Conservarea bio-diversității

- AXA 3: ”Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și
diversificarea economiei naționale”
• PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU
- AXA 4: „Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecţia naturii”
• PROGRAMUL OPERATIONAL DE PESCUIT
- AXA 4: ”Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești”
• PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 – 2013:
- AXA 1: ”Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol si

MASURA 2.2.2 Formare
profesională continuă a
persoanelor din sectorul
pescăresc

forestier”
• PROGRAMUL

OPERATIONAL

SECTORIAL

DEZVOLTAREA

RESURSELOR UMANE
- AXA 1: ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii
economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”.
- AXA 2: ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața
muncii”.
- AXA 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare”.
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Anexa nr. 4Procedura de aprobare şi de implementare a proiectelor cu o valoare mai mică
sau egală cu 300.000 Euro

APLICANTUL
PROIECTULUI

Cercetarea si
identificarea
proiectului

Pregăteşte
dosarul
proiectului,
cererea de
finanţare

ECHIPA
TEHNICĂ A
FLAG-ului

Publicare Ghiduri si
instructiuni pe siteul FLAG

Primirea,Verificare
a conformitatii şi
eligibilitatii
proiectului

Evaluarea proiectelor
/ Raportul de
evaluare intocmit de
Prestator

AGA FLAG

Comisia de
selectie

Aprobarea
criteriilor de
selectie a
proiectelor

Desemneaza
Comisia de
Selectie

Avizarea
criteriilor
de selectie
a
proiectelor

Selecteaza
proiectele in
vederea
finantarii

Propunere
pentru
contractare

Implementare
a proiectului,
rapoarte de
progres

DGP AMPOP

Monitorizare
impreuna cu AMPOP

Decizia de
finantare si
contractare

Monitoriz
are
proiecte

Raportul
final de
monitoriz
are
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Procedura de aprobare şi de implementare a proiectelor cu o valoare mai mare de 300.000 Euro

APLICANTUL
PROIECTULUI

Cercetarea si
identificarea
proiectului

Pregăteşte
dosarul
proiectului,
cererea de
finanţare

ECHIPA
TEHNICĂ A
FLAG-ului

Publicare Ghiduri si
instructiuni pe siteul FLAG

AGA FLAG

Aprobarea
criteriilor de
selectie a
proiectelor

DGP AMPOP

Avizarea
criteriilor
de selectie
a
proiectelor

Primirea,Verificare
a conformitatii şi
eligibilitatii
proiectului

Acord
pentru
evaluarea
proiectului
Selecteaza
proiectele in
vederea
finantarii

Evaluarea proiectelor
/ Raportul de
evaluare intocmit de
Prestator
Desemneaza
Comisia de
Selectie

Implementare
a proiectului,
rapoarte de
progres

Comisia de
selectie

Propunere
pentru
contractare

Monitorizare
impreuna cu AMPOP

Decizia de
finantare si
contractare

Monitoriz
are
proiecte

Raportul
final de
monitorizar
e
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Anexa 5

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE A ZONEI
PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

1. CAPITOLUL I. - ORGANIZAREA FLAG
2. CAPITOLUL II. - SCOP ŞI OBIECTIVE
3. CAPITOLUL III. - PRINCIPIILE, FUNCŢIONAREA ŞI COMPETENŢELE FLAG
4. CAPITOLUL IV. - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
5. CAPITOLUL V. - VENITURILE FLAG
6. CAPITOLUL VI. - ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI DE CONTROL
7. CAPITOLUL VII. - CONTRACTAREA ŞI FUNCŢIONAREA PERSONALULUI
8. CAPITOLUL VIII. - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI
9. CAPITOLUL IX. - MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI.
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FLAG
10. CAPITOLUL X. - CIRCUITUL DOCUMENTELOR
11. CAPITOLUL XI. - INCOMPATIBILITĂŢI
12. CAPITOLUL XII. - DISPOZIŢII FINALE

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
79

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

CAPITOLUL I.
ORGANIZAREA FLAG
Art. 1. - Denumirea FLAG
(1) Denumirea asociaţiei este Asociaţia Grupul Local pentru promovarea dezvoltarii
integrate a zonei pescaresti a judetului Braila (denumită în continuare Asociaţia).
(2) Denumirea de Asociaţie sau FLAG Braila va fi înscrisă în toate documentele, actele,
publicaţiile emise de către aceasta, la care se adaugă adresa sediului social şi, dacă este cazul, contul
bancar şi codul fiscal.
Art. 2. - Sediul FLAG
Sediul Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a
judetului Braila este in Braila, str. Anghel Saligny, nr. 24, cod postal 810118.
Art. 3. - Durata FLAG
Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată, începând cu data înregistrării în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art. 4. - Forma juridică a FLAG
(1) Asociatia “Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a
judetului Braila” este persoana juridica non-profit, de drept privat, cu personalitate juridica
constituita in baza dispozitiilor OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)La nivelul decizional, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%,
urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%.
Art. 5. - Însemnele FLAG
(1) Asociaţia are drept la siglă, ştampilă, precum şi orice alte elemente de identificare.
(2) Însemnele proprii ale Asociaţiei se folosesc pe actele şi publicaţiile emise de către aceasta.
Art. 6. - Patrimoniul iniţial
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în materie,
pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
CAPITOLUL II.
SCOP ŞI OBIECTIVE
Art. 7. - Scopul şi misiunea FLAG
(1) Asociaţia Asociaţia Grupul Local pentru promovarea dezvoltarii integrate a zonei
pescaresti a judetului Braila are ca scop principal implementarea Planului de Dezvoltare Locală
Integrată al zonei pescăreşti a judetului Braila.
(2) Scopul asociaţiei constă în promovarea unui parteneriat public – privat în cadrul unei
structuri de tip asociativ prin care să se stimuleze dezvoltarea durabilă a Asociaţiei Grupul Local
pentru promovarea dezvoltarii integrate a zonei pescaresti a judetului Braila şi care să dea posibilitatea
actorilor locali, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze
pentru întărirea capacităţii de dezvoltare şi implementare a planului de dezvoltare locală integrată şi
pentru dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti a judetului Braila.
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Art. 8. - Obiectivele FLAG
(1) Obiectivul general al Asociaţiei este implementarea planului de dezvoltare locală integrată
a zonei pescăreşti a judetului Braila
(2)Obiectivele specifice ale Asociaţiei sunt:
a) implementarea strategiei/planului de dezvoltare locala integrate si a proiectelor finantate
prin Programul Operaţional de Pescuit.
b) constituirea şi implementarea mecanismelor de funcţionare şi de luare a deciziei referitoare
la punerea în aplicare a strategiei locale;
c) stabilirea şi aplicarea cu consecvenţă a procedurilor proprii de evaluare / veificare şi
operare;
d) realizarea de acţiuni de informare a tuturor celor interesaţi si de sensibilizare a opiniei
publice, precum şi lansarea în deplină transparenţă a apelurilor pentru exprimarea interesului care
vizează depunerea proiectelor de la potenţialii beneficiari;
e) evaluarea şi selectarea proiectelor prezentate de către potenţialii beneficiari în vederea
implementării strategiei, conform criteriilor aprobate şi cu respectarea regulilor de confidenţialitate şi
imperţialitate;
f) promovarea zonei pescăreşti a judetului Braila şi participarea la actvităţile reţelelor naţionale
şi europene;
g) sprijinirea proiectelor de cooperare între Grupurile de Acţiune Locală pentru Pescuit.
Art. 9. - Activitatea FLAG
(1) Activitatea Asociaţiei se stabileşte prin planuri anuale şi multianuale de activitate.
(2)Managerul elaborează, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, proiectul planului anual de
activitate pentru anul următor, precum şi proiectul planului multianual de activitate, care se supun
aprobării Consililui de Administratie până la sfârşitul anului.
(3) Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociaţia va realiza următoarele activităţi:
a) implementarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată a zonei pescăreşti a Grupului Local
pentru promovarea dezvoltarii integrate a zonei pescaresti a judetului Braila, inclusiv prin accesarea
unor alte surse de finanţare precum FSE, FEDER, FEADR, etc, daca este cazul;
b) elaborează şi aplică un Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru implementarea
strategiilor locale integrate, care includ criteriile de selecţie şi procedurile de lucru (selecţie,
monitorizarea şi verificarea proiectelor);
c) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, etc;
d) lansează apelurile în vederea depunerii proiectelor;
e) realizează selecţia şi evaluarea proiectelor conform măsurilor cuprinse în strategia aprobată
şi transmite conducerii DGP AMPOP Raportul de evaluare;
f) notifică beneficiarii proiectelor selectate asupra rezultatului fiecărei etape de analiză a
proiectului;
g) urmăreşte implementarea acţiunilor / proiectelor şi efectuează verificări de management
împreună cu experţii DGP AM POP;
h) organizeaza schimburi de experienţă, stagii de formare, etc, dupa caz;
i) participa la întrunirile reţelelor interne şi europene, daca este cazul;
j) alte activităţi stabilite de Adunarea Generală şi prin Regulamentul propriu de organizare şi
funcţionare, în condiţiile legii.
(4) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter
accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.
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CAPITOLUL III.
PRINCIPIILE, FUNCŢIONAREA ŞI COMPETENŢELE FLAG
Art. 10. - Principiile FLAG
1. Principiul solidatităţii contribuie la constituirea FLAG-ului din nevoia de colaborare,
pentru a realiza un teritoriu solidar din punct de vedere social şi competitiv din punct de vedere
economic
2. Principiul autonomiei fiecărui partener şi fiecărei unităţi teritorial-administive membre.
3. Principiul consultării pentru elborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Integrată a regiunii Dunării de Sud
4. Combaterea oricărei forma de discriminare pe motive de
•
sex
•
rasa sau origine etnica
•
religie sau convingeri
•
handicap
•
varsta
•
orientare sexuala.
5. Integrarea cerintelor de protectie a mediului in definirea si punerea in aplicare a
politicilor si actiunilor Asociaţiei, in special pentru promovarea dezvoltarii durabile.
6. Principiul transparenţei şi publicităţii respectat de catre Asociaţie prin
•
•
•

comunicate de presa
publicarea pe site a materialelor de sedinta
dreptul de acces la documentele Asociaţiei, etc

Art. 11. - Condiţii de funcţionare
(1) Asociaţia funcţionează în cadrul legislativ românesc existent.
(2) Relaţiile de interes comun sunt definite prin planul de politici, programele şi proiectele de
dezvoltare şi amenajare a teritoriului, stabilite prin documentele cu conţinut strategic de dezvoltare a
Asociaţiei.
CAPITOLUL IV.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 12. - Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei
(1) Asociaţia Grupul Local pentru promovarea dezvoltarii integrate a zonei pescaresti a
judetului Braila se compune din următoarele categorii de membrii :
a) Membrii fondatori: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, persoane juridice care au participat la înfiinţarea Asociaţiei, şi au semnat Actul
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;
b) Membrii asociaţi: organizaţie non-guvernamentala, care este de acord cu toate prevederile
prezentului statut şi care se asociază ulterior fondării şi constituirii asociaţiei şi care prin activitatea
desfăşurată poate contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivului Asociaţiei.
(3) Membrii Asociaţiei sunt reprezentanţii legali ai unităţilor administrativ-teritoriale,
instituţiilor publice, organizaţiilor non-guvernamentale, persoanelor juridice, desemnaţi în condiţiile
legii.
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(4) Calitatea de membru asociat se acordă de către Adunarea Generală
a Asociaţiei cu votul a 50% plus unu din totalul membrilor, pe baza unei cereri de aderare prezentată
Consiliului de administratie.
Art. 13. - Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei
(1) Calitate de membru a Asociaţiei încetează prin:
a) demisie;
b) excluderea din asociaţie pentru abateri grave de la statut prin decizii ale Consiliului de
administratie validate de Adunarea generală cu votul a 50% plus unu dintre membrii Asociaţiei;
c) deces, în cazul persoanelor fizice şi pierderea personalităţii juridice în cazul persoanei
juridice;
e) dizolvarea Asociaţiei.
(2) Membrii se pot retrage oricând din asociaţie cu condiţia să comunice hotărârea sa
organelor de conducere ale Asociaţiei cu cel puţin 20 de zile înainte de retragere.
Art. 14. - Drepturile membrilor
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a Asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi în
organele Asociaţiei;
b) să participe la activitatea Asociaţiei, să exprime liber opinii, recomandări, sugestii şi critici
privind activitatea desfăşurată, să primească explicaţii de la organele de conducere ale Asociaţiei
asupra problemelor de interes comun ridicate;
c) să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi
control ale Asociaţiei;
d) să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune Asociaţia
şi să beneficieze de toate condiţiile oferite de aceasta pentru ridicarea nivelului de pregătire;
Art. 15 . - Obligaţiile membrilor
Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile statutului, hotărârilor Adunării Generale şi deciziile Consiliului
Director;
b) să dovedească deplină loialitate faţă de Asociaţie şi să apere interesele legitime ale acesteia;
c) să participe activ la activităţile Asociaţiei şi să sprijine moral şi/sau material la desfăşurarea
activităţilor;
d) să promoveze şi să apere interesele legitime ale Asociaţiei;
e) să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea Asociaţiei;
f) să plătească cotizaţia stabilită.
CAPITOLUL V.
VENITURILE FLAG
Art. 16. - Veniturile Asociaţiei
(1) Patrimoniul Asociaţiei se compune din cotizaţiile membrilor Asociaţiei şi din alte venituri
obţinute de asociaţie în condiţiile legii.
(2) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt:
a) taxa de înscriere şi cotizaţiile membrilor;
b) donaţii, sponsorizări, subvenţii, etc din ţară şi din străinătate;
c) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau
internaţionale;
d) resurse obţinute de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale;
e) preţuri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate de
compartimentele Asociaţiei;
f) venituri din activităţi economice directe;
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g) venituri din fonduri europene, din publicitate, din proiecte angajate
şi implementate de Asociaţie;
h) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 17. - Cheltuielile Asociatiei
Cheltuielile principale ale Asociaţiei sunt :
a) salarii şi alte plăţi pentru personalul contractat în cadrul asociaţiei;
b) plăti pentru personalul suplimentar/ membrii ai echipei de implementare, care pot fi
angajaţi part-time, sau experţi, pentru un număr de zile lucrătoare, punctual, în cazuri speciale si
pe deplin justificate pentru nevoile Asociaţiei (jurist, contabil, expert IT,etc, dupa caz);
c) închiriere de birouri pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei;

d) achiziţionare de echipamente noi pentru birou şi alte mijloace fixe si/sau obiecte de
inventar;
e) electronice necesare pentru gestionarea activităţii Asociaţiei, software sau închirierea
acestora;
f) costuri operaţionale (achiziţionarea materialelor consumabile pentru birou, papetărie,
costuri de comunicare – telefon, internet, servicii poştale, servicii de curierat, electricitate,
încălzire, apa, curăţenie, etc;
g) achiziţionarea unui mijloc de transport auto şi a combustibilului aferent, maxim 180
litri/lună, functie de necesitati;
h) organizarea de reuniuni ale Asociaţiei;
i) costurile pentru serviciile de traducere;
j) costurile de transport, cazare si diurnă, calculate în conformitate cu legislatia naţională în
vigoare pentru sectorul public, privind călătoriile/misiunile oficiale în ţara sau străinătate ale
personalului Asociaţiei;
k) costuri pentru organizarea de reuniuni şi sesiuni de informare, ateliere (închiriere sala,
pregatire şi difuzare de materiale informative şi activităţi de promovare;
l) comisioanele bancare pentru deschiderea şi administratea conturilor bancare ale
Asociaţiei, necesare implementarii srategiei;
m) cheltuieli de audit;
n) cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect;
o) costurile legate de organizarea selecţiei proiectelor, informarea, consultanţă, animarea,
precum şi consolidarea capacităţii de monitorizare a implementării strategiei;
p) alte cheltuieli prevăzute în art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
Art. 18. - Activitatea financiară
(1) Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia in vigoare.
(2) Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor putea face cu semnătura preşedintelui, a
vicepreşedintelui sau a persoanelor desemnate în mod expres prin Decizie de către Consiliul de
administratie.
(3) Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31
decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an în care exerciţiul economico - financiar începe la data
constituirii Asociaţiei conform legii şi se încheie la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.
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CAPITOLUL VI.
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI DE CONTROL
Art. 19.Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezentul Regulament de
organizare şi funcţionare şi cuprinde următoarele compartimente :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adunarea generală
Consiliul de administratie
Preşedintele asociaţiei
Cenzorul
Comisia de selectare a proiectelor
Comisia de soluţionare a contestaţiilor
Aparatul administrativ
- Manager
- Asistent tehnic comunicare
- Compartiment evaluare/monitorizare proiecte
- Compartiment contabilitate
Secţiunea I

Adunarea Generală
Art. 20. - (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din reprezentanţii tuturor
partenerilor relevanţi pentru zona pescărească a judetului Braila,din sectoarele public, privat şi al
societăţii civile.
(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) aprobă strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei;
b) numeste componenta Comisiei de selectie a proiectelor
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
d) aprobă Planul de Dezvoltare Locală Integrată a zonei pescăreşti;
e) alege şi revocă Consiliul de administratie, Cenzorul sau după caz a membrilor comisiei de
cenzori;
f) decide primirea de noi membri şi excluderea unor membri;
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare;
j) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către
membrii Asociaţiei;
k) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
Art. 21. -(1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în adunare ordinară şi ori
de câte ori este necesar în adunare extraordinară.
(2) Preşedinţia Adunării Generale aparţine Preşedintelui Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, unuia
dintre vicepreşedinţi.
Art. 22. - Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului de
administratie şi a cenzorului.
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Art. 23. - (1)Adunarea Generala ordinara se convoaca de catre
Managerul Asociatiei, de catre Presedinte, de Consiliul de Administratie sau de cel putin 1/3 din
numarul membrilor Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei
Pescaresti a judetului Braila, cu cel putin 5 zile inaintea intrunirii, prin instiintari scrise.
(2) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri formulate – în scris sau
oral – chiar la data la care are loc Adunarea Generală.
Art. 24. - Adunarea Generala extraordinara se convoaca de catre Managerul Asociatiei, de
catre Presedinte, de Consiliul de Administratie sau de cel putin 1/2 din numarul membrilor Asociatiei
Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila, cu cel
putin 5 zile inaintea intrunirii, prin instiintari scrise
Art. 25. - (1) La Adunarea Generală participă :
a) asociaţi – fondatori;
b) membrii – asociaţi;
c) invitaţi.
(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare asociat fondator şi fiecare membru asociat are un vot
cu caracter deliberativ.
(3) În ceea ce priveşte aprobarea deciziilor privind selecţia proiectelor, Comisia pentru selecţia
proiectelor va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca la
adunarea generală prin care se aprobă deciziile să fie prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membri,
din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru aprobarea unei decizii este
necesar votul favorabil al cel puţin 2/3 din membri prezenţi.
Art. 26. - (1) Delegarea votului către un alt asociat se poate face prin corespondenţă, fax,
email dacă asociatul se află în situaţii care nu îi permit participarea.
(2) Nici un asociat nu poate fi delegat să voteze pentru mai mult de doi asociaţi.
Art. 27. - Alegerea pentru Consiliul de administratie se face prin votul majoritatii membrilor
Adunarii generale
Art. 28. - Rapoartele de activitate a Consiliului de administratie, programele de activitate,
bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se supun anual, aprobării Adunării
Generale.
Art. 29. - (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu
dintre asociaţi.
(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin. (1), Adunarea Generală se convoacă
după o perioadă de 7 zile şi este legal statutară oricare va fi numărul asociaţilor prezenţi.
Art. - 30. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu
excepţia celor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei, modificarea statutului şi revocarea membrilor
Consiliului de administratie când este nevoie de 2/3 din totalul asociaţilor.
Art. - 31. (1) Adunarea Generală este condusă de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de
vicepreşedinte.
(2) Conducătorul Adunării are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor şi lista
nominală a celor prezenţi.
(3) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal în care se
consemnează prezenţa, ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au adoptat.
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(4) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul verbal
aflat la echipa tehnică a asociaţiei.
(5) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală
sau care au votat împotrivă.
(6) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în
statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţi care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în
termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărârile sau de la data când a avut loc
şedinţa, după caz.
Secţiunea a II-a
Consiliul de administratie
Art. 32. - (1) Consiliul de administratie asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
(2) Consiliul de administratie este format din 3 membri alesi prin votul majoritatii membrilor
Adunarii generale.
(3) Consiliul de administratie este alcătuit astfel : un preşedinte si 2 vicepreşedinti
(4) Preşedintele şi vicepreşedintele consiliului de administratie sunt şi ai Adunării Generale a
Asociaţiei.
Art. 33. -(1) Consiliul de administratie are următoarele atribuţii:
a) asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;
b) prezinta Adunarii Generale, impreuna cu Managerul Asociatiei, raportul anual de activitate,
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri
si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate
a Zonei Pescaresti a judetului Braila;
c) aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila (inclusiv grila de salarizare);
d) poate imputernici orice persoana din Asociatia Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii
Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama
Asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea
Generala;
e) numeste Managerul Asociatiei;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
Art. 34. - Consiliul de administratie poate imputernici orice persoana din Asociatia Grupul Local
pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila, pentru a incheia acte
juridice in numele si pe seama Asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in Statut
sau stabilite de Adunarea Generala;
Art. 35. - (1) Consiliul de administratie se întruneşte ori de câte ori nevoile asociaţiei o impun.
(2) Consiliul de administratie este convocat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către
înlocuitorul său, cu cel puţin 3 zile îninte de data fixată.
(3) Consiliul de administratie se poate întâlni şi prin intermediul mijloacelor de comunicare
electronice.
(4) Dezbaterile, deliberările şi deciziile Consiliului de administratie se consemnează într-o
minută (proces-verbal) care se va încheia cu ocazia fiecărei şedinţe de consiliu.
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Preşedintele Asociaţiei

Secţiunea a III-a

Art. 36. - (1) Preşedintele Asociatiei este si Presedintele Consiliului de Administratie si are
următoarele atribuţii:
poate reprezenta, cu rol onorific, Asociaţia în relaţiile cu terţii si în acţiunile în justiţie;
prezidează şedinţele Consiliului de administratie şi ale Adunării Generale;
vizeaza si semneaza documente;
cooordoneaza activitatea asociaţiei;
propune initiative / proiecte organelor de conducere;
deleaga acele activitati pe care le considera necesare unuia dintre membrii Consiliului de
administratie, vicepresedintelui ori managerului, precizând în acest sens sfera, durata şi limitele
competenţelor delegate, raspunzând solidar de actele mandatarului sau;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;
h) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopurilor Asociaţiei.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Secţiunea a IV-a
Cenzorul
Art. 37. - (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea
Generală.
(2)Cenzorul poate fi schimbat prin hotararea Adunarii generale cu votul majoritatii membrilor.
(3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in
condiţiile legii.
Art. 38. - Cenzorul are următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
c) verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale;
d) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra
activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;
e) poate participa la şedinţele Consiliului de administratie fără drept de vot;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generală şi
Consilul de administratie.
Secţiunea a V-a
Comisia de selecţie a proiectelor
Art. 39. – (1) Comisia de selecţie a proiectelor este formată din 3 membri cu drept de vot, un
presedinte fara drept de vot si un membru de rezerva, reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care
fac parte din asociaţie,
(2)
Daca unul dintre membrii comisiei se afla in incompatibilitate, acesta va fi inlocuit de catre
membrul de rezerva.
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor
Art. 40. – (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor e formată din 3 membri cu drept de vot, un
presedinte fara drept de vot si un membru de rezerva (alţii decât cei care au fost implicaţi în etapa de
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verificare a cererii de finanţare care face obiectul contestaţiei), reprezentanţi ai
autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din asociaţie
(2)
Daca unul dintre membrii comisiei se afla in incompatibilitate, acesta va fi inlocuit de catre
membrul de rezerva.
Secţiunea a VI-a
Structura de management tehnic a Asociaţiei
1.
Managerul
Art. 41. Managerul îndeplineşte următoarele atribuţii :
coordoneaza activitatea asociatiei atat la nivel intern cat si in relatiile cu terte
persoane, conduce compartimentul administrativ şi echipa tehnică;
asigură lansarea apelului de proiecte aprobat de către organismul competent;
verifica respectarea principiilor de transparenţă, obiectivitate, concurenţă, transparenţă,
egalitate şi nediscriminare, eficacitate şi eficienţa;
verifica respectarea criteriilor de eligibilitate cerute pentru destinatarul final al
ajutorului financiar;
coordoneaza proiectele de finantare la care participa asociatia;
reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de adunarea generală şi
consiliul de administartie al FLAG Braila sau prin ordin al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale.
2.
Compartimentul pentru evaluare/monitorizare proiecte
Art. 42. Coordonatorul Compartimentului are următoarele atribuţii :
-

verificarea conformităţii proiectului, criteriilor de eligibilitate tehnică şi a compatibilităţii
cu strategia FLAG a cererilor solicitanţilor;
selectarea proiectelor în baza strategiei, utilizând criteriile elaborate de FLAG;
depunerea proiectelor la DGP AM-POP în vederea contractării;
întocmeşte rapoarte de progres, planuri detaliate de lucru lunare, trimestriale, semestriale
şi monitorizează implementarea lor;
supraveghează implementarea contractului de asistență tehnică;
faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/expertii si echipa tehnică a FLAG;
participa la organizarea şi desfăşurarea de training-uri în domeniul managementului şi
implementării proiectelor;

3.
Compartimentul contabilitate
Art. 43. Compartimentul contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii :
-

organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru activităţile finanţate din bugetul
asociaţiei;
întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi contul de execuţie al
bugetului local;
urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
întocmeşte dările de seamă proprii şi anexele care fac parte integrantă din bilanţul contabil
anual pe care le depune la termenele stabilite la Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinţă,
precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul păstrării integrităţii
patrimoniului asociaţiei, a mijloacelor băneşti, a decontărilor interne cu terţii debitori, cu
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-

-

terţii creditori, înregistrarea fondurilor, a cheltuielilor, a veniturilor altor
operaţii economice;
înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în registrele de inventar şi
completează fişele de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;
întocmeste consumul lunar al materialelor, obiectelor de inventar, pe baza bonurilor de
consum sau transfer, după caz;
întocmeşte situaţii lunare privind salariile şi alte drepturi legale, organizează efectuarea
plăţilor reprezentând drepturile salariale ale personalului asociaţiei şi răspunde de
aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare;
răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului asociaţiei;
propune achiziţiile publice necesare desfăşurării activităţii asociaţiei;
asigură elaborarea documentaţiei utilizate în achiziţiile publice;
planifică necesarul de aprovizionat pe baza soluţiilor primite de la celelalte compartimente
ale asociaţiei în concordanţă cu obiectivele stabilite prin BVC.

4.
Asistentul tehnic comunicare
Art. 44. Asistentul tehnic comunicare are următoarele atribuţii:
-

-

administrează site-ul de prezentare al FLAG;
realizează materiale informative specifice;
coordonează elaborarea şi difuzarea către populaţie a pliantelor, ghidurilor şi materialelor
informative, destinate tuturor celor interesaţi care să contribuie la alcătuirea unei imagini
corecte despre instituţie şi activităţile ei;
organizeaza conferinţe de presă şi alte evenimente;
organizeaza campanii de informare.

5.
Secretarul
Art. 46. Secretarul îndeplineşte următoarele sarcini:
- primeste, inregistreaza si repartizeaza corespondenta in interiorul organizatiei;
- ridica si expedieaza corespondenta la destinatari;
- inregistreaza hotararile si deciziile luate de conducere, aplica stampila si repartizeaza acestea
la compartimentele firmei;
- pastreaza stampilele;
- pastreaza si opereaza in registrul cu evidenta delegatiilor din cadrul organizatiei;
- pastreaza si opereaza in registrul cu evidenta dispozitiilor conducerii;
- primeste persoanele care doresc sa ia legatura cu conducerea si asigura protocolul;
- asigura legaturile telefonice in interiorul si exteriorul organizatiei;
- primeste si transmite notele telefonice;
- tehnoredacteaza documente;
- asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;
- asigură arhivarea documentelor asociaţiei.
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CAPITOLUL VII.
CONTRACTAREA ŞI FUNCŢIONAREA PERSONALULUI
Art. 47. - Contractele şi locul de muncă
(1) Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.
(2) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in
conditiile expres prevazute de lege.
(3) Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor
profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea, prin concurs, examen sau interviu, dupa
caz.
(3) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
(4) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este
posibila la oricare dintre urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna.
(5) Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul
salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de
protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
Art. 48. - Delegarea şi detaşarea
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea
salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.
(2) Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte
drepturi prevazute in contractul individual de munca.
(3) Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a
unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.
(4) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni
si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul
salariatului.
(5) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o
indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
(6) Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din
dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In
mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al
salariatului.
(7) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
(8) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun
prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6
luni.
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CAPITOLUL VIII.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI
Art. 49. – Drepturile personalului
(1) Persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5
km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemnizatie zilnica de delegare
sau de detasare conform legislaţiei în vigoare, indiferent de functia pe care o indeplineste.
(2) Personalul delegat sau detasat sa indeplineasca anumite sarcini de serviciu in localitati
situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca, are dreptul
la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors, conform legii.
(2) Persoana trimisa in delegare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de
localitatea in care isi are locul permanent de munca si in care nu se poate inapoia la
sfarsitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare.
- Obligatiile personalului
(1) Toți salariații vor desfășura activitățile specifice postului pentru care au fost recrutați/
angajați, cu respectarea cerințelor fișei postului.
(2) Prin decizia Managerului, salariaților li se pot repartiza și alte sarcini de serviciu funcție de
incărcarea cu sarcini a personalului angajat, funcție de termene sau din alte cauze ce preced contractele
de asistență tehnică incheiate cu AM POP, etc.
CAPITOLUL IX.
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI. DIZOLVAREA ŞI
LICHIDAREA FLAG
Art. 50. - Modificări şi completări ale actului constitutiv
(1) Modificările şi completările actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei se aprobă de
Adunarea generală a Asociaţiei cu un număr de 2/3 din numărul total al asociaţilor.
(2) Modificarile aduse actului constitutiv si/sau statutului produc efecte de la data inscrierii lor
in registrul special.
(3) Cererea pentru inscrierea modificarii actului constitutiv si/sau a statutului persoanei
juridice fara scop patrimonial va cuprinde, in mod corespunzator, mentiunile prevazute de legislaţia în
vigoare. La cerere se va atasa certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, in
original.
(4) Cererea pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si/sau statutului se va inregistra
la instanta competenta, formand un dosar separat de cel initial, care va fi conexat cu acesta.
Art. 51. - Dizolvarea FLAG
(1) Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Braila se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei de judecată;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
(2) Asociaţia se dizolvă de drept:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni
de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului de administratie
în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la
care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul de administratie putea şi
constituit;
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(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a
cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
(4) Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească:
a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
d) când a devenit insolvabilă.
Art. 52. - Lichidare Asociaţiei
(1) Lichidarea Asociaţiei se va efectua conform procedurii prevăzute în Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către
persoanele fizice.
(3) Aceste bunuri se pot transmite unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic care va fi
desemnată prin hotărâre a Adunării Generale a asociaţilor.
(4)Lichidarea poate fi hotarata de catre Adunarea Generala sau, in conditiile legii, de catre
instanta de judecata.
CAPITOLUL X.
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Art. 53. (1) Toate documentele, actele, publicatiile intrate sub orice forma in asociaţie (posta,
fax, curieri, note telefonice etc) vor fi inregistrate de catre secretar în registrul de intrare - ieşire.
(2) De la secretar, după inregistrare, documentele vor fi prezentate managerului pentru a
stabili cine se ocupa de rezolvarea acestora si apoi secretarul îl va transmite persoanei desemnate de
acesta spre rezolvare
Art. 54. Circuitul documentelor de iesire va fi de la persoana care le intocmeste la secretar
pentru manager spre aprobare, si de acolo la secretar pentru inregistrare si expediere.
Art. 55. (1) Toate aceste acte sunt transmise tuturor celor interesati.
(2) Fiecare compartiment se ocupă de arhivarea documentelor proprii, pe care le transmite
secretarului pentru arhivare in arhiva FLAG.
CAPITOLUL XI.
INCOMPATIBILITĂŢI
Art. 56. (1) Conflictul de interese apare atunci când membrul fondator sau angajatul FLAG are
un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuții lor sale oficiale cu
imparțialitate și obiectivitate.
(2) Interesele private ale unui membru fondator sau angajat FLAG pot include un beneficiu
pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau
organizații cu care acesta a avut relații politice sau de afaceri.
(3) Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care membrul fondator sau angajatul
FLAG le are față de persoanele enumerate mai sus.
Art. 57. (1) Gradul de rudenie se aplică după cum urmează:
- gradul I: fiul si tată
- gradul II: fraţii
- gradul III: unchiul şi nepotul de frate
- gradul IV: verii.
(2) Gradul de afinititate este luat în calcul astfel:
- gradul I: mama și soția fiului acesteia / soacra și nora
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- gradul II: cumnatele și cumnații
- gradul III: unchiul și soția nepotului de frate
- gradul IV: verii, soții și soțiile acestora.

Art. 58. Asociaţii, care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt
interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterală şi afinii lor
până la gradul al patrulea inclusiv nu pot lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând
pentru pagubele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 59. Angajatul FLAG care are un interes personal care influențează sau pare să influențeze
îndeplinirea atribuții lor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate nu poate lua parte la evaluarea şi
implementarea proiectelor.
CAPITOLUL XII.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 60. - Reglementarea litigiilor
Litigiile rezultate din activitatea asociaţiei, în raport de persoane fizice sau jurdice, se
solutionează pe cale amiabilă sau in baza dreptului comun prin instanţele competente.
Art. 61. - Prevederi suplimentare
Codul muncii şi legislaţia în vigoare stipulează prevederi suplimentare, aplicabile prezentului
regulament cu privire la:
o
o
o
o
o
o
o

Contractul individual de muncă şi jurisdicţia muncii.
Timpul de muncă, timpul de odihnă şi de concedii.
Sănătatea şi securitatea în muncă.
Formarea profesională.
Conflictele de muncă.
Răspunderea juridică.
Salarizarea/retribuirea.

Art. 62. - Atribuţiile şi responsabilităţile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi
Funcţionare, Organigramă şi fişele posturilor au caracter enumerativ şi nu limitativ, completându-se cu
alte sarcini şi/sau drepturi rezultate din acte normative şi activităţi noi, putând fi modificate şi
completate ori de câte ori se consideră necesar, în baza deciziei Consiliului de administratie al
Asociaţiei.
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Anexa 6
Organigrama
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Adunarea Generala

Comisia de Selectie
Consiliul de Administratie

Comisia de Solutionare a
Contestatiilor

Manager

Coordonator Evaluare/Monitorizare

Sef birou
contabilitate

Asistent tehnic
comunicare

Asistent tehnic
evaluator

Asistent tehnic
monitorizare
Referent
contabilitate
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Anexa 7:
Fisele posturilor

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
97

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Instituția

Asociația Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a
județului Brăila

Aprobat,

Președinte

Fișa Postului

Nr. …………..

Denumirea postului:

Nivelul postului:

Manager

Conducere

Descrierea postului: organizarea și coordonarea activității de implementare la nivel județean a Programului
Operațional de Pescuit 2007-2013 în vederea îndeplinirii rezultatelor/indicatorilor aprobați/asumați conform
Strategiei de dezvoltare integrată a zonei pescărești a județului Braila

Cerințe specifice privind ocuparea postului
Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență
Experiența: Experiența într-un post de conducere și în domeniul dezvoltării regionale și/sau
gestionării fondurilor comunitare
Perfecționări/specializări: Participare la forme de pregătire în managementul strategic și în domeniul
gestionării fondurilor comunitare
Cerințe suplimentare: Să fie independent din punct de vedere politic
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
Limbi străine: Limba engleză/nivel avansat
Competențe, abilitați, aptitudini specifice: Abilitați de gândire strategică și de implementare a
politicilor la nivel de organizație; cunoștințe privind conceptele, teoriile și practicile în domeniul
managementului organizațional; excelente abilitați organizaționale; abilitați de gestionare și prelucrare
a informațiilor; capacitatea de a lucra în echipa; capacitatea de a gestiona un volum mare de muncă și
de a respecta termenele stabilite, capacitatea de a delega atribuții, abilitați de negociere și mediere
Cerințe suplimentare: Să fie independent din punct de vedere politic
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Roluri și responsabilități:

● Organizarea și coordonarea activității FLAG astfel încât să se asigure îndeplinirea
următoarelor atribuţii privind implementarea POP 2007-2013:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

de a asigura respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea;
de a asigura ca proiectele sunt selectate spre finanțare în conformitate cu criteriile
aplicabile POP;
de a asigura că în derularea contractelor de asistenta tehnica finanţate în cadrul POP se
respectă, pe întreaga perioadă de implementare a acestora, legislaţia naţională şi
comunitară relevantă;
de a se asigura că toate documentele referitoare la cheltuieli şi audituri necesare pentru a
se garanta o pistă de audit adecvată pentru contractul de asistenta tehnica sunt păstrate
pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POP, în conformitate cu
prevederile CE;
Pune la dispoziția auditorilor situația privind riscurile identificate în implementarea POP
2007-2013; pistele de audit/control; pune în aplicare recomandările din rapoartele de
audit, în caz contrar aplicându-se prevederile AM POP;
Avizează toate documentele care au în vedere promovarea POP;
Avizează documentele care au legătura cu evaluarea POP la nivel județean precum
Avizează procedura de operationala de lucru la nivelul FLAG;
Avizează cererile de rambursare;
Avizează documente care au în vedere procedurile de achiziţie;
Avizează procedura de arhivare aplicabilă documentelor POP.

Responsabilități față de activitatea desfășurata de personalul din subordine:
• Aprobă toate documentele în limitele de competență delegate de Consiliul de
administrație;
• Avizează procedurile de lucru ale birourilor din subordine și verifică cunoașterea și
aplicarea acestora de către personalul din subordine;
• Verifică și avizează nevoile de resurse necesare pentru implementarea POP;
• Verifică și avizează cererile de rambursare a cheltuielilor de functionare a FLAG;
• Verifică și avizează rapoartele trimestriale de activitate și rapoarte de progres;
• Verifică și avizează materialele/ informațiile destinate paginii web cu privire la activitatea
desfășurată;
• Distribuie sarcinile de lucru și urmărește îndeplinirea acestora de către personalul din
subordine;
• Întocmește/actualizează fișele de post ale personalului din subordine;
• Avizează necesarul de personal al FLAG și necesarul de instruire al personalului din
subordine;
• Verifică și avizează obiectivele individuale ale personalului din subordine.

Alte responsabilități:
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•
•
•
•
•

• Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor și
completează formularul de alertă a neregulii și îl transmite în conformitate cu aceasta
procedură; centralizează riscurile identificate de personalul din subordine;
Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația națională și
comunitară relevantă;
Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activității desfășurate;
Îndeplinește și alte sarcini specifice trasate de Consiliul de administrație;
Propune Consiliului de administrație măsuri disciplinare pentru combaterea neglijenței în
serviciu a personalului din subordine;
Respectă Statutul FLAG, ROI și ROF precum și procedurile și alte regulamente interne ale
FLAG.

Limitele responsabilității: Managerul avizează si supune spre aprobare Consiliului de administrație
toate deciziile care vizează realizarea atribuțiilor delegate privind implementarea Programului
Operațional pentru Pescuit 2007 – 2013.
Delegarea responsabilităților:
Către cine : personalul din cadrul FLAG, în conformitate cu relațiile de autoritate funcțională
prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare;
De către cine: Consiliul de administrație
Sfera relațională:
Intern:
•

Relații ierarhice:
- subordonat față de: Consiliul de administrație ;
- superior pentru: personalul din cadrul FLAG;

Relații funcționale: în conformitate cu relațiile de autoritate funcțională prevăzute în
Regulamentul de Organizare și Funcționare;
• Relații de reprezentare: a FLAG, în diferite situații, la decizia Consiliul de administrație.
Extern:
•

•
•
•

Cu autorități și instituții publice: conform delegare
Cu organizații internaționale : conform delegare
Cu persoane juridice private : conform delegare

Poate înlocui pe: Nu este cazul
Poate fi înlocuit de: Coordonatorul Evaluare/Monitorizare prin decizie
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Întocmit de :
Nume si prenume
Funcția de conducere: Președinte FLAG
Semnătura:
Data:
Luat la cunoștința de ocupantul postului:
Nume si prenume:
Funcția: Manager
Semnatura:
Data:
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Instituţia

Asociația Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a
județului Brăila

Evaluare /Monitorizare Strategie/Proiecte

Aprobat,

Manager

Birou

Fișa Postului

Nr. ……

Denumirea postului:

Nivelul postului:
Birou:

Coordonator Evaluare/Monitorizare

Management de linie
Evaluare/Monitorizare Strategie/proiecte

Subordonat:

Managerului

Descrierea postului:
Coordonarea activităţilor de evaluare/monitorizare Strategie/proiecte

Cerinţe specifice privind ocuparea postului

Studii de specialitate: Superioare cu diplomă de licenţă economice sau tehnice
Perfecţionări/specializări: Participarea la forme de pregătire în domeniul gestionării fondurilor
comunitare și în management
Experienţa anterioară: Minim un an vechime în domeniul dezvoltării regionale;
Cunoștințe de operare pe calculator: Nivel avansat
Limbi străine: Limba engleză/nivel avansat

Competenţe, aptitudini, abilităţi
•

competenţe manageriale: leadership, rezolvarea problemelor, capacitate de negociere,
coordonare şi organizare, spirit întreprinzător;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• de înțelegere verbală: abilitatea de a asculta și înțelege informații și
idei prezentate oral, prin cuvinte și fraze vorbite;
de exprimare orala: abilitatea de a comunica verbal informații și idei intr-o manieră în care să
faciliteze înțelegerea celorlalți;
înțelegerea textelor: abilitatea de a citi și înțelege informațiile și ideile prezentate în scris;
exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris intr-o manieră în care să
faciliteze înțelegerea celorlalți;
raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a extrage reguli
generale sau concluzii; raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme
specifice pentru a produce soluții adecvate;.
claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în fața celorlalți astfel încât să te faci înțeles;
creativitate;
asumarea responsabilităților;
capacitate de relaționare interumană;
adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză;
asigurarea unui management eficient al timpului.

Responsabilităţi
• coordonează, îndruma şi verifica activitatea personalului din cadrul Biroului
Evaluare/Monitorizare Strategie/proiecte;
• asigura desfasurarea activitatii de evaluare si selectie a proiectelor in conformitate cu criteriile
aplicabile POP.
• Asigura monitorizarea si atingerea obiectivelor propuse in cadrul Strategiei si a proiectelor
propuse spre finantare

Atribuții specifice implementării POP:
•
•

•
•
•
•
•

•

Verifică toată documentaţia aferentă procesului de evaluare si selecţie a proiectelor depuse
spre finanţare în cadrul POP;
Verifică aplicarea principiilor generale ale FLAG (separarea atribuţiilor, separarea
activităţilor, etc) în desfăşurarea activităţilor în cadrul Biroului Evaluare/Monitorizare
proiecte;
Gestionează activităţile de verificare a conformităţii administrative a cererilor de finanţare
depuse de către solicitanţi;
Gestionează activităţile de verificare a eligibilităţii cererilor de finanţare depuse de către
solicitanţi;
Asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare tehnică şi financiară;
Verifică întocmirea și completarea registrului special de înregistrare a cererilor de finanțare si
a registrului cererilor respinse in diferite etape de evaluare si selecție;
Verifică întocmirea Dosarului Administrativ pentru fiecare cerere de finanțare înregistrată și
completarea acestuia în conformitate cu cerințele manualului de proceduri si ghiduri aprobate
AM POP;
Gestionează activităţile de notificare a solicitanţilor cu privire la rezultatele procesului de
evaluare a cererilor de finanţare depuse;
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•
•

•
•

•

•
•
•
•

• Gestionează activităţile de înregistrare şi solutionare a contestaţiilor
privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie;
Verifică şi înaintează Managerului, spre avizare, rapoartele aferente procesului de evaluare si
selecţie;
Asigură pentru contractul de asistenta tehnica incheiat intre FLAG si AM POP ca au fost
respectate conditiile contractuale, că toate cheltuielile efectuate si declarate de către AM POP
respectă prevederile legislaţiei naţionale, în special legislaţia în domeniul achiziţiilor publice,
şi a celor comunitare relevante;
Asigură ca informaţiile şi datele necesare pentru managemntul contractului de asistenta
tehnica sunt introduse în sistemul electronic, la timp;
Asigură păstrarea pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POP, a
documentelor referitoare la cheltuieli şi audituri necesare pentru garantarea unei piste de audit
adecvate pentru contractual de asistenta tehnica finanţat în cadrul POP.
Participa la procesul de verificare pe teren a conformităţii datelor şi informaţiilor din fiecare
cerere de rambursare a cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic al FLAG, verificare
realizata de reprezentantii CR POP;
Asigură o pistă de audit adecvată privind aspectele economico-financiare derulate la nivelul
proiectului;
Gestionează procesul de arhivare a documentelor produse în cadrul Biroului
Evaluare/Monitorizare, având în vedere legislaţia naţională şi comunitară relevantă;
Asigură un management adecvat al riscurilor asociate activităţilor din cadrul Biroului
Evaluare/Monitorizare;
Asigură prevenirea neregulilor în cadrul Biroului Evaluare/Monitorizare, identifică neregulile
şi completează formularul de alertă de nereguli, dacă este cazul, pe care îl transmite
Responsabilului de nereguli din cadrul AM POP.

Asigurarea funcției de evaluare a cererilor de finanțare în conformitate cu procedurile stabilite
prin manualul de proceduri specific, cu întocmirea documentelor și cu respectarea termenelor
prevăzute în aceste proceduri, după cum urmează :
•
•
•

•

•

Verifica corectitudinea primirii şi înregistrarii cererilor de finanţare şi a documentelor suport
depuse de către aplicanti, în vederea obţinerii finanţării în cadrul prioritatilor/măsurilor;
Verifica corectitudinea completarii in registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare și
registrul cererilor respinse în diferite etape de evaluare și selecție;
verifică conformitatea administrativă și eligibilitatea cererilor de finanţare depuse de către
aplicanți în conformitate cu procedura stabilită prin manualele de proceduri specifice, pe baza
criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate stabilite de FLAG și aprobate de AM
POP, asigurând ca proiectele sunt în conformitate cu criteriile aplicabile POP;
îndeplinește funcția de președinte sau secretar în cadrul comisiilor de evaluare tehnică și
financiară sau de selectie, sau in cadrul comisiilor de solutionare a contestatiilor, în funcție de
Decizia Managerului; organizează sesiunile de evaluare în cadrul cărora este nominalizat,
asigurând buna desfăşurare a acestora;
Verifica corectitudinea notificării aplicanților cu privire la rezultatele fiecărei etape din
procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare gestionate;
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• Verifica corectitudinea întocmirii și gestionarii dosarului proiectului;
arhivează acest dosar în conformitate cu procedura de lucru respectand legislaţia naţională şi
comunitară;
•
Verifica corectitudinea elaborarii rapoartelor cu privire la stadiului evaluării și selecţiei, în
conformitate cu procedura stabilită prin manualul de proceduri specifice şi instrucţiunile AM POP
(rapoarte săptămânale, rapoarte de progres);
Verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea trecerii in etapa urmatoare de evaluare, în
conformitate cu procedurile stabilite prin manualul de proceduri specific, cu întocmirea documentelor
și cu respectarea termenelor prevăzute în aceste proceduri, dupa cum urmează:
• organizează şi efectuează vizite la faţa locului pentru a verifică condiţiile ce trebuie îndeplinite
în vederea trecerii in etapa urmatoare de evaluare; elaborează Raportul vizitei la fața locului;

Alte atribuții:

 Verifica implementarea activităţilor specifice compartimentului prevăzute in
contractele de finanţare încheiate pentru AT;
 Participa la elaborarea termenilor de referință/specificaţii tehnice în vederea achiziţiei
de servicii şi bunuri prevăzute în contractele de finanţare de AT;
 Avizează rapoartele/notele/situațiile/adresele întocmite de personalul din subordine, în
conformitate cu procedurile de lucru, înainte ca acestea să fie înaintate Managerului;
 Verifică și avizează toate informațiile furnizate de personalul din subordine, in vederea
elaborării de răspunsuri la solicitările primite de la potențiali aplicanți;
 Verifica și avizează procedurile de lucru ale activităților specifice compartimentului; verifica
cunoașterea si respectarea acestora de către personalul din subordine;
 Identifica si propune soluții organizatorice si procedurale in vederea desfasurarii activității in
condiții de performanta, eficienta si eficacitate;
 Distribuie sarcinile de lucru si urmărește îndeplinirea acestora de către personalul din
subordine;
 Verifica și avizează obiectivele individuale ale personalului din subordine; elaboreaza
obiectivele personale individuale si ale compartimentului pe care le prezinta spre aprobare
Managerului;
 Întocmește/ actualizează fisele de post ale personalului din subordine;
 Elaborează necesarul de personal al compartimentului si necesarul de instruire al personalului
din subordine si le transmite Manager;
 Arhivează documentele aferente activității, in conformitate cu legislația națională si
comunitară relevantă;
 Elaborează rapoartele trimestriale de activitate și rapoarte de progres în cadrul contractelor de
asistență tehnică;
 Elaborează materialele/ informațiile destinate paginii web cu privire la activitatea desfășurată;
 Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu parcurgerea etapelor
prevăzute în procedura internă de lucru;
 Îndeplinește și alte sarcini specifice trasate de Manager;
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 Propune Managerului măsuri disciplinare pentru
neglijenței în serviciu a personalului din subordine;
 Respectă Statutul, ROI si ROF precum si procedurile si alte regulamente interne.

combaterea

Sfera relaţională a titularului postului

Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:
-

subordonat faţă de Manager
superior pentru personalul din cadrul biroului.

b) Relaţii funcţionale: cu celelalte compartimente/birouri, în conformitate cu procedurile interne.

Delegarea de atribuţii şi competenţă: Poate delega atribuţii personalului din subordine.
Substituire
Substituit de: angajații din cadrul Biroului Evaluare/Monitorizare prin decizia Managerului.

Întocmit de :
Nume si prenume: Funcția: Manager
Semnătura:
Data:

Luat la cunoștință de ocupantul postului:

Nume si prenume:
Funcția: Coordonator Birou Evaluare/Monitorizare
Semnătura:
Data:
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Instituția

Asociația Grupul Local pentru Pomovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a
județului Brăila

Aprobat,

Evaluare/Monitorizare strategie/ proiecte
Birou

Manager

Fișa Postului

Nr. …………..

Denumirea funcției:

Manager proiect

Denumirea postului:
Nivelul postului:

Asistent tehnic monitorizare
Executiv

Birou:

Monitorizare strategie/ proiecte

Subordonat:

Coordonator birou Evaluare/Monitorizare

Descrierea postului: asistentul tehnic monitorizare (cu

rol de observator) impreuna cu
reprezentantul CR POP realizează monitorizarea pe parcursul implementării proiectelor şi expost a proiectelor finalizate
Cerințe specifice privind ocuparea postului

Studii de specialitate: Superioare economice /tehnice de lungă durată cu diploma de licență
Perfecționări/specializări: participarea la forme de pregătire în domeniul gestionării fondurilor
comunitare; control financiar al proiectelor.
Experiența anterioară: minim un an vechime în specialitatea studiilor, experiența în verificarea
financiară a proiectelor cu finanțare comunitară sau de la Guvernul României.
Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
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Limbi straine: limba engleză/nivel mediu

Competențe, abilități, aptitudini specifice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de exprimare orală: abilitatea de a comunica verbal informații si idei într-o manieră în care să
faciliteze înțelegerea celorlalți;
exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris într-o manieră în care să
faciliteze înțelegerea celorlalți;
raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a
produce soluții adecvate;
raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a extrage reguli
generale sau concluzii;
asumarea responsabilităților;
cunoașterea legislației aplicabile activității desfășurate si a procedurilor interne și capacitate de
adaptare la schimbările legislative din domeniu;
capacitate de a interacționa eficient cu colegii din alte departamente pentru rezolvarea
sarcinilor primite;
adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză;
asigurarea unui management eficient al timpului.

Roluri și responsabilități
I. In derularea activitatii aparatului tehnic al FLAG respectiv in implementarea
contractului de asistenta tehnica
• Raspunde de respectarea graficului activitatilor FLAG conform contractului de asistenta
tehnica semnat cu AM POP pe întreaga perioadă de implementare a acestuia, a legislaţiei
naţionale şi comunitare relevantă, a cerințelor privind informarea şi publicitatea;

•
•
•
•

•
•

•

Intocmeste dosare de achizitii de bunuri/servicii/lucrari aferente activitatilor FLAG si
le inainteaza spre aprobare CR POP/AM POP
Intocmeste rapoartele trimestriale/semestriale si de progres conform contract incheiat
cu AM POP, sau ori de cate ori este necesar/solicitat
Participa impreuna cu referentul contabilitate/sef birou contabilitate la intocmirea
dosarului aferen cererilor de rambursare a cheltuielilor de functionare a FLAG
Completeaza Pista de audit si rapunde ca toate documentele referitoare la cheltuieli şi
audituri necesare pentru a se garanta o pistă de audit adecvată a proiectului sunt
păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POP;
Urmărește transmiterea raportarilor si a Dosarului Cererii de Rambursare către CR POP/AM
POP în termenul stabilit de procedură;
Participa la verificarile efectuate de reprezentantii CR POP pentru certificarea celor raportate
de catre FLAG;

Introduce în Sistemul electronic datele și informatiile (cu privire la cererile de
rambursare și rapoartele de progres) la solicitarea AM POP.
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II. In monitorizarea proiectelor finantate in cadrul Strategiei
de dezvoltare durabila a zonei pescaresti a judetului Braila
• Participa (cu rol de observator) alaturi de reprezentantul CR POP la monitorizarea pe
parcursul implementării proiectelor şi ex-post a proiectelor finalizate si finantate ca
urmare a implementarii Strategiei de dezvoltare durabila a zonei pescaresti a judetului
Braila
• Participa (cu rol de observator) impreuna cu un reprezentant al DG AM POP, după
efectuarea plăţii finale către Beneficiar, la verificarea pe teren a proiectelor finalizate
care vor fi incluse într-un plan anual de monitorizare intocmit si aprobat de AM POP.
Alte responsabilități:

•

Furnizează informații asistentului tehnic comunicare în vederea elaborării de răspunsuri la
solicitările primite de la potențialii aplicanți, în cazul în care informațiile solicitate exced
competența acestuia;

•

Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor și completează
formularul de alerta a neregulii și îl transmite în conformitate cu această procedură;

•

Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația națională și
comunitară relevantă;

•

Participă la realizarea rapoartelor trimestriale de activitate și a rapoartelor de progres în
cadrul contractelor de asistență tehnică, prin furnizarea informațiilor privind activitatea
desfășurată;

•

Participă la elaborarea/ actualizarea materialelor/ informațiilor destinate paginii web prin
includerea informațiilor referitoare la activitatea desfășurată;

•

Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu parcurgerea etapelor
prevăzute în procedura internă de lucru;

•

Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activității desfășurate;

•

Îndeplinește și alte sarcini specifice trasate de Manager;

•

Respectă Statutul, ROI și ROF precum și procedurile și alte regulamente interne.

Limitele responsabilității: pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin titularul beneficiază de libertate
decizională cu condiția ca deciziile luate să fie aduse la cunoștința și acceptate de către Manager;

Delegarea responsabilităților: conform deciziei Coordonatorului biroului Evaluare/Monitorizare sau
a Managerului;

Sfera relațională:
Intern:
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• Relații ierarhice:
- subordonat față de: Coordonatorul biroului Evaluare/Monitorizare;
- superior pentru: nu este cazul;
• Relații funcționale: cu toti angajatii
• Relații de control: nu este cazul;
• Relații de reprezentare: a biroului, în diferite situații, la decizia conducerii
Extern:
•
•
•

Cu autorități și instituții publice: conform delegare
Cu organizații internaționale : conform delegare
Cu persoane juridice private : conform delegare

Poate înlocui pe: orice manager de proiect din cadrul Biroului monitorizare strategie/ proiecte prin
decizia Managerului

Poate fi înlocuit de: orice alt angajat prin decizia Managerului

Întocmit de :
Nume și prenume:
Funcția de conducere: Coordonator birou Evaluare/Monitorizare Strategie/Proiecte
Semnătura:
Data:
Luat la cunoștință de ocupantul postului:

Nume si prenume:
Semnătura:
Data:
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Instituţia

Asociația Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a județului
Brăila

Evaluare/Monitorizare Strategie/Proiecte

Aprobat,

Manager

Birou

Fişa Postului

Nr. …………..
Denumirea funcției:

Consultant în management

Denumirea postului:

Nivelul postului:

Asistent tehnic evaluator

Executiv

Birou:

Evaluare/Monitorizare Strategie/proiecte

Subordonat:

Coordonator Birou Evaluare/Monitorizare

Descrierea postului:
A. verificarea proiectelor din punct de vedere al conformităţii administrative, al eligibilităţii;
B. realizarea de vizite la faţa locului în vederea efectuarii conformitatii celor declarate in aplicatie cu
situatia de la fata locului

Cerințe specifice privind ocuparea postului
Studii de specialitate: Superioare de lungă durată cu diplomă de licență
Perfecționări/specializări: Participarea la forme de pregătire în domeniul gestionării fondurilor
comunitare
Cunoștințe de operare pe calculator: Nivel avansat
Limbi străine: Limba engleză/nivel mediu
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Competențe, abilitați și aptitudini specifice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a
produce soluții adecvate;
raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a extrage reguli
generale sau concluzii ;
orientarea spre rezultate;
atenţie deosebită la detalii;
asumarea responsabilităților;
cunoașterea legislației aplicabile activității desfășurate și a procedurilor interne și capacitate de
adaptare la schimbările legislative din domeniu;
capacitate de a interacționa eficient cu colegii pentru rezolvarea sarcinilor primite;
adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză;
asigurarea unui management eficient al timpului.

Roluri şi responsabilităţi

Asigurarea funcției de evaluare a cererilor de finanțare în conformitate cu procedurile stabilite
prin manualul de proceduri specific, cu întocmirea documentelor și cu respectarea termenelor
prevăzute în aceste proceduri, după cum urmează :
•
•
•

•

•
•
•

primește şi înregistrează cererile de finanţare şi documentele suport depuse de către aplicanti,
în vederea obţinerii finanţării în cadrul prioritarilor/măsurilor;
completează registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare și registrul cererilor
respinse în diferite etape de evaluare și selecție;
verifică conformitatea administrativă și eligibilitatea cererilor de finanţare depuse de către
aplicanți în conformitate cu procedura stabilită prin manualele de proceduri specifice, pe baza
criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate stabilite de FLAG și aprobate de AM
POP, asigurând ca proiectele sunt în conformitate cu criteriile aplicabile POP;
îndeplinește funcția de președinte sau secretar în cadrul comisiilor de evaluare tehnică și
financiară sau de selectie, sau in cadrul comisiilor de solutionare a contestatiilor, în funcție de
Decizia Managerului; organizează sesiunile de evaluare în cadrul cărora este nominalizat,
asigurând buna desfăşurare a acestora;
notifică aplicanții cu privire la rezultatele fiecărei etape din procesul de evaluare și selecție a
cererilor de finanțare gestionate;
întocmește și gestionează dosarul proiectului; arhivează acest dosar în conformitate cu
procedura de lucru respectand legislaţia naţională şi comunitară;
elaborează rapoartele cu privire la stadiului evaluării și selecţiei, în conformitate cu procedura
stabilită prin manualul de proceduri specifice şi instrucţiunile AM POP (rapoarte săptămânale,
rapoarte de progres);
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Verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea trecerii in etapa urmatoare
de evaluare, în conformitate cu procedurile stabilite prin manualul de proceduri specific, cu
întocmirea documentelor și cu respectarea termenelor prevăzute în aceste proceduri, dupa cum
urmează:
•

organizează şi efectuează vizite la faţa locului pentru a verifică condiţiile ce trebuie îndeplinite
în vederea trecerii in etapa urmatoare de evaluare; elaborează Raportul vizitei la fața locului;

Alte responsabilităţi:
•

Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor și completează
formularul de alertă a neregulii și îl transmite în conformitate cu această procedură;

•

Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația naționala și
comunitară relevantă;

•

Furnizează informații în vederea realizării rapoartelor trimestriale de activitate și a
rapoartelor de progres, prin furnizarea informațiilor privind activitatea de evaluare/
selecție desfășurata;

•

Participă la elaborarea/actualizarea materialelor/ informațiilor destinate paginii web prin
includerea informațiilor referitoare la activitatea de evaluare si selecție;

•

Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu parcurgerea etapelor
prevăzute în procedura internă de lucru;

•

Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activității desfășurate;

•

Îndeplinește și alte sarcini specifice trasate de Manager;

•

Respecta Statutul, ROI si ROF precum și procedurile și alte regulamente interne.

Limitele responsabilităţii: pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin titularul beneficiază de libertate
decizională cu condiţia ca deciziile luate să fie aduse la cunoştinţa şi acceptate de către Coordonatorul
Biroului Evaluare/Monitorizaresau de catre Manager;
Delegarea responsabilităţilor:
Către cine : nu este cazul;
De către cine : coordonatorul Biroului Evaluare/ Monitorizare sau de catre Manager
Sfera relaţională:
Intern:
• Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: Coordonatorul Biroului Evaluare/Monitorizare
- superior pentru: nu este cazul;
•
•

Relaţii funcționale: cu toti angajatii;
Relaţii de control: nu este cazul;
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•

Relaţii de reprezentare: a biroului, la decizia conducerii

Extern:
•

Cu autorităţi şi instituţii publice: conform delegare

•
•

Cu organizaţii internaţionale : conform delegare
Cu persoane juridice private : conform delegare

Poate înlocui pe: orice angajat, prin decizia Managerului.
Poate fi înlocuit de: orice angajat, prin decizia Managerului.

Întocmit de :
Nume şi prenume:
Funcţia de conducere: Coordonator Birou Evaluare/Monitorizare
Semnătura:
Data:
Luat la cunoştinţă de ocupantul postului:
Nume şi prenume:
Semnătura:
Data:
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Instituția

Asociația Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a
județului Brăila

Aprobat,

Manager

FISA POSTULUI
Nr.

Denumirea funcției:

Specialist relații publice

Denumirea postului:

Asistent tehnic comunicare

Nivelul postului:

Executiv

Subordonat:

Managerului

Descrierea postului:
Derularea activităților de comunicare/ informare și relații publice
Cerințe specifice privind ocuparea postului
Studii: Superioare de lunga durata cu diploma de licență
Perfecționări/ specializări:
Cunoștințe de operare pe calculator: Nivel avansat
Limbi străine: Nivel mediu engleza
Competențe, abilități, aptitudini specifice:
Capacitatea de a îndeplini activitățile pe care le presupune realizarea atribuțiilor corespunzătoare
funcției, capacitate de coordonare, organizare si sinteza.
Capacitate de adaptare, capacitatea de analiza, abilități de comunicare, orientare către beneficiari,
creativitate, abordare metodica, orientarea spre rezultate.
Roluri și responsabilități
• Elaborează, în conformitate cu Planul de Comunicare al POP la nivel național, Planul de
Comunicare al POP la nivelul Județului Brăila
• Implementează, la nivel regional, Planul de Comunicare al POP la nivelul Județului Brăila,
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• Elaborează și implementează

Planul Anual de Acțiuni pentru

implementarea POP;
• Asigură informarea publică asupra activității FLAG;
• Asigură informarea internă și instituțională cu privire la activitatea FLAG;
• Promovează lansarea la nivel județean a apelurilor de proiecte, cu depunere continuă sau cu
termen limită, după caz, conform calendarului de activităţi agreat cu AM POP, asigurând
publicitatea adecvată;
• Colaborează cu personalul aparatului ethnic al FLAG-ului în vederea organizării
evenimentelor de informare;
• Elaborează și asigură realizarea materialelor de informare tipărite sau electronice (broşuri,
pliante, afişe, ghiduri, etc.) și supune materialele spre avizare și aprobare Managerului;
• Participă la elaborarea de specificaţii tehnice necesare achiziţionării tuturor produselor,
serviciilor sau instrumentelor de comunicare, necesare aducerii la îndeplinire a obiectivelor
propuse prin planul de comunicare al FLAG;
• Elaborează documentația prevăzută în procedurile interne de lucru cu privire la publicarea de
materiale pe site și supunându-le spre avizare și aprobare Managerului.
• Oferă informaţii generale cu privire la fondurile structurale şi îndeosebi cu privire la
Programul Operaţional pentru Pescuit (regulamente, cadru instituţional, conținutul ghidurilor
solicitantului etc.);
• Oferă informaţii despre oportunităţile de finanţare, formatul şi conţinutul cererilor de
finanţare, criterii de selecţie, proceduri ce trebuie urmate, regulile de publicitate şi
vizibilitate;
• Participa la realizarea rapoartelor trimestriale de activitate și a rapoartelor de progres în
cadrul contractelor de asistență tehnică incheiate intre FLAG si AM POP, prin furnizarea
informațiilor privind activitatea de informare;
• Participă la elaborarea/actualizarea materialelor/ informațiilor destinate paginii web prin
furnizarea informațiilor referitoare la activitatea de informare;
• Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu parcurgerea etapelor
prevăzute în procedura internă de lucru;

•
•
•

• Inițiază propuneri de modificare a ghidurilor solicitantului și a altor documente relevante
activității de informare;
• Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor, completează formularul de
alerta a neregulii si il transmite in conformitate cu aceasta procedura;
• Arhivează documentele aferente activității, in conformitate cu legislația națională și
comunitară relevantă;
Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activităților desfășurate in cadrul
compartimentului.
Identifică necesarul de instruire și îl transmite către Manager;
Inițiază modificări ale procedurilor interne de lucru si participa la elaborarea variantelor revizuite
a acestora in conformitate cu procedurile interne de lucru;

Limitele responsabilității: Titularul beneficiază de libertate decizionala pentru îndeplinirea
atribuţiilor care îi revin cu condiția ca deciziile luate să fie aprobate de către Manager
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Delegarea responsabilităților:
Către cine: De către cine: Manager;
Sfera relațională:
Intern:
•
•

Relații ierarhice:
- subordonat fata de: Manager;
- superior pentru: nu este cazul;

•
•
•

Relații funcționale: cu tot personalul
Relații de control: nu este cazul;
Relații de reprezentare: a compartimentului, in diferite situatii, la decizia conducerii

Extern:
•
•
•

Cu autorități si instituții publice: conform delegare
Cu organizații internaționale : conform delegare
Cu persoane juridice private : conform delegare

Poate înlocui pe: orice angajat prin decizia Managerului;
Poate fi înlocuit de: orice angajat prin decizia Managerului;

Întocmit de :
Nume si prenume:
Funcția de conducere: Manager
Semnătura:
Data :

Luat la cunoștința de ocupantul postului:
Nume si prenume:
Semnătura:
Data:
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Asociația Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a
județului Brăila

Institutia

Aprobat,

Contabilitate
Manager

Birou

Fișa Postului

Nr. …………..

Denumirea postului:
Nivelul postului:
Birou:

Șef birou
Executiv
Contabilitate

Subordonat:

Manager

Descrierea postului:
Coordonarea și supervizarea activității de realizare a evidenței financiar contabile a valorilor
patrimoniale și de asigurare a suportului logistic aparatului tehnic al FLAG
Cerințe specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: Superioare economice, de lungă durată, cu diplomă de licență
Perfecționări/specializări: Minim un an vechime în specialitatea studiilor, experiență în organizarea
și ținerea evidenței financiar contabile
Cunoștințe de operare pe calculator: Nivel avansat
Limbi straine: Limba engleza/nivel mediu
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Competențe, abilități, aptitudini specifice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competențe manageriale: leadership, rezolvarea problemelor, capacitate de negociere,
coordonare și organizare, spirit întreprinzător;
de exprimare orală: abilitatea de a comunica verbal informații și idei într-o manieră în care să
faciliteze înțelegerea celorlalți;
exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris într-o manieră în care să
faciliteze înțelegerea celorlalți;
raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a
produce soluții adecvate;
raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a extrage reguli
generale sau concluzii;
claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în fața celorlalți astfel încât să te faci înțeles;
asumarea responsabilităților;
capacitatea de a analiza cu atenție și precizie detaliile relevante pentru proiect;
cunoașterea legislației aplicabile activității desfășurate și a procedurilor interne și capacitate de
adaptare la schimbările legislative din domeniu;
capacitate de a interacționa eficient cu colegii din alte departamente pentru rezolvarea
sarcinilor primite;
adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză;
asigurarea unui management eficient al timpului.

Roluri și responsabilități:
A) Coordonarea și supervizarea activității de realizare a evidentei financiar contabile a valorilor
patrimoniale.
1. Centralizează veniturile încasate pe surse de proveniența si cheltuielile pe destinații conform
clasificației bugetare / surselor de finanțare;
2. Elaborează proiectul de buget de venituri si cheltuieli si nota de fundamentare a acestuia;
3. Elaborează propunerile de buget rectificativ și notele de fundamentare ale acestora;
4. Asigură execuția bugetului de venituri și cheltuieli cu respectarea disciplinei financiare și
contractuale, respectiv:
• Asigură realizarea evidenței contabile în format electronic și pe hârtie.
• Asigură încasarea creanțelor și efectuarea plăților privind obligațiile față de bugetul de
stat, terți etc, la termenele legale/contractuale;
• Asigură întocmirea corectă, circulația si păstrarea conform prevederilor legale a
documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
• Asigura înregistrarea in programul electronic a tuturor lucrarilor din domeniul
financiar contabil;
• Asigură înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii;
• Coordonează lucrările privind calculul lunar al salariilor și al celorlalte drepturi
cuvenite salariaților FLAG si întocmirea și depunerea declarațiilor lunare privind
impozitele/taxele și alte obligații la bugetul de stat și local.
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5. Coordonează lucrările de întocmire a balanței de verificare lunare și supervizează toate
documentele care duc la realizarea ei;
6. Asigură efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin
odată pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege.
7. Coordonează lucrările privind elaborarea contului de execuție și raportul trimestrial privind
execuția BVC;
8. Întocmește bilanțul contabil, situațiile financiare anuale si toate documentele de raportare
prevăzute de lege;
9. Asigura completarea și păstrarea potrivit destinației si in mod ordonat a registrelor de
contabilitate.
10. Asigura organizarea si păstrarea evidentei contabile a obiectelor de inventar, a imobilizărilor
corporale si necorporale, cu respectarea prevederilor legale;
11. Asigura arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor financiar contabile in conformitate
cu procedurile interne de lucru;
12. Se documentează cu privire la toate modificările legislației naționale și comunitare in domeniu
și actualizează/ revizuiește procedurile interne de lucru conform acestor modificări după care
le supune aprobării conducerii;
13. Oferă suport logistic auditorilor interni/externi si cenzorilor in derularea misiunilor de audit
sau de verificare
B) Alte responsabilități:

•

Avizează rapoartele/notele/situațiile/adresele întocmite de personalul din subordine, în
conformitate cu procedurile de lucru, înainte ca acestea să fie înaintate Managerului;

•

Verifică și avizează procedurile de lucru ale activităților specifice biroului; verifică respectarea
acestora de către personalul din subordine;
Identifică și propune soluții organizatorice și procedurale în vederea desfășurării activității în
condiții de performanța, eficiență și eficacitate;
Distribuie sarcinile de lucru și urmărește îndeplinirea acestora de către personalul din subordine;
Întocmește/ actualizează fișele de post ale personalului din subordine;
Elaborează necesarul de personal al biroului si necesarul de instruire al personalului din subordine;
Verifică și avizează obiectivele individuale ale personalului din subordinea sa directă și evaluează
performanța realizării acestor obiective, verifică și aprobă obiectivele personalului din subordine și
urmărește perfomanța realizării acestor obiective;
Elaborează obiectivele personale individuale și ale biroului pe care le prezintă spre aprobare
Managerului;
Implementează procedura de prevenire, identificare a neregulilor și completează formularul de
alertă a neregulii și îl transmite în conformitate cu această procedură;
Centralizează riscurile identificate de personalul din subordine și le centralizează în conformitate
cu prevederile procedurii specifice;
Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația națională și comunitară
relevantă;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

• Verifică rapoartele trimestriale de activitate, rapoarte de progres si cererile
de rambursare în cadrul contractelor de asistență tehnică;
Inițiază propuneri de modificare a procedurilor interne de lucru cu parcurgerea etapelor prevăzute
în procedura internă de lucru;
Implementează un management adecvat al riscurilor asociate activității desfășurate;
Efectueaza instructajul periodic al angajatilor Aparatului tehnic al FLAG Braila privind
respectarea legislatiei in domeniul PSI si Protectia muncii.
Îndeplinește și alte sarcini specifice trasate de Manager;
Propune Managerului măsuri disciplinare pentru combaterea neglijenței în serviciu a personalului
din subordine;
Respectă Statutul, ROI și ROF precum și procedurile și alte regulamente interne.

Limitele responsabilității: pentru îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin titularul beneficiază de libertate
decizionala cu condiția ca deciziile luate să fie aduse la cunoștința si acceptate de către Manager.
Răspunderile și atribuțiile menționate nu sunt limitative, la acestea se adaugă si cele care decurg in
mod expres sau implicit din legi, hotărâri, norme, ordine, etc pe domeniul de activitate în care își
desfășoară activitatea.

Delegarea responsabilităților: conform deciziei Managerului
Sfera relațională: Intern:
•

Relații ierarhice:
- subordonat față de: Manager
- superior pentru: angajații din cadrul biroului contabilitate

• Relații funcționale: cu personalul din toate birourile
• Relații de control: nu este cazul;
• Relații de reprezentare: a Biroului, în diferite situații, la decizia conducerii
Extern:
•

Cu autorități și institutii publice: conform delegare

• Cu organizații internaționale: conform delegare
• Cu persoane juridice private: conform delegare
Înlocuieste pe:
• orice angajat prin decizia internă a Managerului;
• orice anajat din cadrul Biroului contabilitate
Va fi înlocuit de: referentul contabilitate din cadrul Biroului contabilitate
Intocmit de :
Nume și prenume
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Functia: Manager
Semnatura:
Data:
Luat la cunostinta de ocupantul postului:
Nume și prenume:
Functia: Șef birou contabilitate
Semnatura:
Data:
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Instituția

Asociația Grupul Local pentru Pomovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a
județului Brăila

Aprobat,

Contabilitate
Birou

Manager

Fișa Postului

Nr. …………..

Denumirea postului:

Referent contabilitate

Nivelul postului:

Executiv

Birou:

Contabilitate

Subordonat:

Șef Birou / Manager

Descrierea postului:
Realizarea evidenței financiar contabile a valorilor patrimoniale ale asociației
Cerințe specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: Superioare economice, de lungă durată, cu diploma de licență
Perfecționări/ Specializări: Cunoștințe de operare pe calculator: Nivel mediu
Limbi străine: Limba engleză/nivel mediu

Competențe, abilitați, aptitudini specifice: capacitatea de a efectua înregistrări contabile cu precizie
și acuratețe; capacitate de a înțelege schimbările legislative și a le aplica în domeniu; atenție deosebită
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la detalii; capacitate de redactare sintetica a rapoartelor, abilitatea de a face
față unui volum de muncă variat și de a se încadra în termene; identificarea nivelului de detaliu
relevant pentru o execuție corectă și corespunzătoare a unei activități sau a unui proces, identificarea
problemelor și aplicarea celor mai bune soluții cu orientare spre rezultate.
Roluri și responsabilități :
A) Realizarea evidenței financiar contabile a valorilor patrimoniale ale FLAG
14. Realizarea evidentei financiar contabile a valorilor patrimoniale ale FLAG;
15. Identifică veniturile pe surse de proveniența și cheltuielile pe destinații conform clasificației
bugetare în vederea elaborării împreuna cu conducerea agenției a proiectul de buget de
venituri și cheltuieli, elaborează propunerile de buget rectificativ;
16. Urmărește executarea bugetului de venituri și cheltuieli prin:
17. Realizarea evidenței contabile în format electronic și pe hârtie. Înregistrarea în contabilitate a
operațiunilor aferente contractelor de finanțare încheiate, utilizând conturi analitice distincte,
în conformitate cu prevederile contractuale;
18. Urmărirea încasării creanțelor;
19. Realizarea plații obligațiilor față de bugetul de stat, terți etc, întocmind documentele de
decontare prin bancă (atât pentru contractele de finanțare cât și pentru activitatea curentă);
20. Organizarea evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor pe surse de finanțare și tipuri de
cheltuieli în mod operativ, cronologic și sistematic;
21. Întocmirea, asigurarea circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor contabile;
22. Înregistrarea în programul electronic a lucrărilor din domeniul financiar contabil;
23. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii;
24. Realizarea calculului lunar al salariilor și al celorlalte drepturi cuvenite salariaților și
întocmirea și depunerea declarațiilor lunare privind impozitele/taxele și alte obligații la
bugetul de stat si local;
25. Întocmește balanța de verificare lunar și toate documentele care duc la realizarea ei;
26. Întocmește contul de execuție și raportul lunar privind execuția BVC;
27. Furnizează informațiile necesare pentru stabilirea execuției bugetului FLAG;
28. Întocmește situațiile financiare anuale și toate documentele de raportare prevăzute de lege;
29. Răspunde de completarea și păstrarea potrivit destinației și în mod ordonat a registrelor de
contabilitate.
30. Se documentează și aplică legislația la zi în realizarea evidenței contabile;
31. Asigură respectarea disciplinei financiare și contractuale în cadrul FLAG;

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
124

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

32. Asigură evidență contabilă a obiectelor de inventar, a imobilizărilor
corporale și necorporale, cu respectarea prevederilor legale;
33. Asigură și întocmește evidența cheltuielilor și a documentelor justificative pentru contractul de
asistenta tehnică;
34. Elaborează rapoartele financiare aferente contractelor de asistență tehnică cu sprijinul din
punct de vedere tehnic al personalului din cadrul celorlalte birouri ale FLAG-ului și le prezintă
spre avizare Șefului Birou Contabilitate și spre aprobare Managerului;
35. Urmărește implementarea din punct de vedere financiar a contractelor de asistență tehnică;
36. Participă la elaborarea rapoartelor tehnice de progres prin furnizarea tuturor informațiilor
financiare solicitate;
37. Elaborează propuneri fundamentate de modificare din punct de vedere financiar a contractelor
de asistență tehnică;
38. Asigură arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor financiar contabile privind
cheltuielile efectuate și a documentelor aferente contractelor de asistență tehnică. Arhivarea se
va efectua în conformitate cu procedurile interne de lucru;
39. Se documentează cu privire la toate modificările legislației naționale și comunitare în domeniu
și actualizează/revizuiește procedurile interne de lucru conform acestor modificări după care le
supune aprobării;
40. Oferă suport logistic auditorilor interni/externi și cenzorilor în derularea misiunilor de audit
sau de verificare.

B) Alte responsabilități:
a) Acționează în sensul prevenirii neregulilor, a identificării neregulilor, completează și transmite
formularul de alertă a neregulii conform manualului de proceduri specific;
b) Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația națională și comunitară
relevanța;
c) Acționează în sensul implementării unui management adecvat al riscurilor asociate activităților
desfășurate în cadrul biroului.
d) Îndeplinește alte sarcini specifice trasate de către Șeful biroului contabilitate /Manager;
e) Respectă Statutul, ROI și ROF precum și procedurile și regulamentele interne.
Limitele responsabilității: pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin titularul beneficiază de libertate
decizională cu condiția ca deciziile luate să fie aduse la cunoștința și acceptate de către Șeful
Biroului/Manager. Răspunderile și atribuțiile menționate nu sunt limitative, la acestea se adăuga și
cele care decurg în mod expres sau implicit din legi, hotărâri, norme, ordine, etc pe domeniul de
activitate în care își desfășoară activitatea.
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responsabilităților:

conform

deciziei

Șefului

Managerului
Sfera relațională: Intern:
•

Relații ierarhice:
- subordonat față de: Șeful biroului contabilitate
- superior pentru: nu este cazul

•

Relații funcționale: cu personalul din toate birourile

•

Relații de control: nu este cazul;

•

Relații de reprezentare: a biroului, în diferite situații, la decizia conducerii

Extern:
•

Cu autorități și instituții publice: conform delegare

•

Cu organizații internaționale : conform delegare

•

Cu persoane juridice private : conform delegare

Înlocuiește pe: orice angajat conform decizia Șefului de birou/Managerului
Va fi înlocuit de: orice angajat conform decizia Șefului de birou/Managerului

Întocmit de :
Nume și prenume:
Funcția: Manager
Semnătura:
Data:

Luat la cunoștința de ocupantul postului:
Nume și prenume: Funcția:
Semnătura:
Data:
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Instituția

Asociația Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a
Zonei Pescărești a județului Brăila

Aprobat,

Contabilitate

Manager

Birou

FIŞA POSTULUI
Nr......

Denumirea postului:

Secretar

Nivelul postului:

Executiv

Birou:

Contabilitate

Subordonat:

Șefului de birou

Descrierea postului:
Primirea și distribuirea corespondenței
Condiții specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență
Perfecționări/ specializări : Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Nivel mediu
Limbi străine (necesitate si grad de cunoaștere): Limba engleză/ nivel avansat

Abilități, calități, aptitudini necesare:
Abilități IT și de gestionare și prelucrare a informațiilor;
Capacitatea de a lucra bine in echipa; Abilități comunicaționale: capacitatea de a prezenta şi a
adapta mesajul diferitelor categorii de receptori, abilitatea de a lucra eficient într-o varietate de situaţii,
iniţiativă, organizare şi colaborare cu alte persoane, respect pentru ceilalţi, capacitatea de a face
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analiză şi sinteză, prezentarea informaţiilor într-un mod clar şi eficient;
Abilități lingvistice: cunoașterea unei limbi străine scris si vorbit;
Abilitatea de a face față unui volum de muncă variat : capacitatea de organizare, analizare a
datelor şi informaţiilor, orientarea spre învăţarea şi formarea continuă, disciplină personală,
capacitatea de a lucra în condiţii de stres, dinamism, flexibilitate, adaptare la situaţii şi cerinţe noi,
orientarea spre acţiune şi rezultate concrete; seriozitate, punctualitate, concentrarea atenţiei,
corectitudine, încadrare în termenele stabilite, capacitatea de a defini problema și de a identifica
posibilele soluții alternative, disponibilitate pentru program prelungit.

Cerințe specifice : cunoștințe privind cadrul legal și instituțional referitor la dezvoltarea regională;
cunoștințe privind legislația muncii

Competente manageriale: Nu este cazul
Roluri și Responsabilități
A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Organizarea și funcționarea în bune condiții a secretariatului
Primește, înregistrează și distribuie corespondența;
Programarea și organizarea întâlnirilor Managerului cu diferite instituții/persoane;
Intocmirea și gestionarea bazei de date cu numere de telefon, fax, e-mail, adrese poștale;
Sistematizarea, clasarea, și arhivarea documentelor astfel încât să se poată furniza operativ
orice informație solicitată;
Securitatea stampilelor încredințate și păstrarea secretului corespondenței;
Păstrarea în bune condiții a registrelor de intrare și ieșire a corespondenței zilnice;
Primirea și distribuirea corespondenței destinată Consiliului de administrație;
Preluarea notelor telefonice sau fax și transmiterea cu operativitate la cunoștința conducerii;
Manipularea aparaturii de birou și audiovizuale: telefon, fax, copiator, etc;
Redactarea de adrese (confirmări de participare la diferite întâlniri, rezervări, etc);
Redactarea ordinelor de deplasare;
Transmiterea în timp util a documentelor către MADR (adrese, acte adiționale, etc) sau către
alte instituții;
Participarea la ședințele instituției și redactarea proceselor verbale corespunzătoare;
Informarea angajaților despre ședințele organizate de Manager sau de către o altă persoană;
Ghidarea beneficiarilor sau colaboratorilor către persoana corespunzătoare;
Pregătirea și oferirea de informații la cerere celorlalte birouri;
Sprijinirea colegilor în activitatea de multiplicare / asamblare materiale;
Implementarea procedurii de prevenire, identificare a neregulilor și completarea formularului
de alerta a neregulii și transmiterea acestuia în conformitate cu această procedură;
Arhivarea documentelor aferente activității, în conformitate cu legislația națională și
comunitară relevantă; predarea documentelor pe bază de proces verbal către arhiva FLAG
Braila;
Implementarea unui management adecvat al riscurilor asociate activităților desfășurate în
cadrul compartimentului.
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B) Organizarea și asigurarea funcționării în bune condiții a arhivei
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Participă la elaborarea nomenclatorului arhivistic al birourilor;
Verifică predarea documentelor de la birouri la Arhivă;
Verifică trimestrial păstrarea documentelor şi sesizează orice problemă apărută în acest
domeniu;
Verifică trimestrial prezența documentelor la nivelul Birourilor pe baza listelor de verificare
întocmite pentru fiecare Birou;
Se documentează cu privire la toate modificările legislației naționale și comunitare în domeniu
și verifică trimestrial respectarea procedurii de arhivare a documentelor de către întreg
personalul şi sesizează orice problemă apărută în acest domeniu, conform listei de verificare;
Face propuneri de îmbunătăţire a modului de arhivare si păstrare a documentelor;
Inregistrează toate documentele care intră sau părăsesc arhiva în Registrul de Evidență cu
respectarea prevederilor Procedurilor de arhivare;
Face parte din comisia de selecționare a materialului arhivistic cu termen de predare;
Preda la expirarea termenelor de păstrare documentele către unitățile abilitate, după obținerea
avizelor necesare;
Pune la dispoziția birourilor documentele necesare în vederea rezolvării anumitor solicitări, cu
respectarea Procedurii de arhivare;
Asigură un acces adecvat la informațiile și documentele existente în arhivă și păstrează toate
documentele din arhivă în cele mai bune condiții;
Asigură evidența, păstrarea, clasarea și arhivarea în condiții corespunzătoare a documentelor
primite de la birouri/compartimente;
Asigură arhivarea corespunzătoare a tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței și
documentelor legate de fiecare etapă a implementării POP, timp de minim 5 ani de la
închiderea oficială sau parțială a POP, în conformitate cu procedurile legale relevante;
Verifică dacă dosarele primite și care urmează a fi arhivate sunt conforme cu procesele
verbale de predare primire care le însoțesc;
Inventariază documentele neînregistrate din arhivă;
Asigură consultarea temporară a documentelor întocmite;
Asigură îndrumarea personalului implicat in arhivarea-păstrarea documentelor la nivelul
Birourilor;

C) Alte responsabilități:
•
•
•
•
•

Acționează în sensul prevenirii neregulilor, a identificării neregulilor, completează și transmite
formularul de alertă a neregulii conform manualului de proceduri specific;
Arhivează documentele aferente activității, în conformitate cu legislația națională și comunitară
relevanța;
Acționează în sensul implementării unui management adecvat al riscurilor asociate activităților
desfășurate în cadrul biroului.
Îndeplinește alte sarcini specifice trasate de către Șeful biroului contabilitate /Manager;
Respectă Statutul, ROI și ROF precum și procedurile și regulamentele interne.
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Limitele responsabilității: Răspunderi și atribuții care decurg în mod expres sau implicit din legi,
hotărâri, norme, decizii, proceduri, ordine pe domeniul de activitate respectiv.

Delegarea responsabilităților:
Către cine: nu este cazul
De către cine: Șeful de birou/Manager

Sfera relaţională:
Intern:
a) Relaţii ierarhice: subordonat faţă de: șef birou
superior pentru: nu este cazul
b) Relaţii funcţionale: colaborare cu personalul din celelalte birouri
c) Relaţii de control: nu este cazul
d) Relaţii de reprezentare: în baza împuternicirii de către Manager

Extern:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: prin delegare
b) cu organizaţii internaţionale: prin delegare
c) cu persoane juridice private: prin delegare

Poate înlocui pe: Poate fi înlocuit de: Orice altă persoană prin decizia șefului de birou/Managerului
Întocmit de:
Nume şi prenume:
Funcţia de conducere: sef birou contabilitate
Semnătura:
Data întocmirii:
Luat cunoştinţă de către ocupantul postului:
Nume şi prenume:
Semnătura:
Data:
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Anexa 8.1:
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE PENTRU ETAPELE
DE EVALUARE ADMINISTRATIVA, A ELIGIBILITATII, TEHNICO-ECONOMICA SI DE
SELECTIE A CERERILOR DE FINANTARE

Subsemnatul/a, .................., <.............................. > în cadrul .........................., declar prin
prezenta, pe propria răspundere şi sub sancţiunea aplicabilă falsului în declaraţii, că am luat
cunoștință de şi accept în integralitate responsabilităţile ce îmi revin în această calitate.
Mă angajez:


să respect politicile, procedurile şi regulile aplicabile funcţiei pe care o deţin, astfel
cum acestea sunt descrise în manualele de proceduri interne, pe parcursul întregii
perioade în care deţin această funcţie.



să nu furnizez consultanţă sau orice alte servicii oricărei persoane fizice sau juridice,
dacă acest lucru are ori poate avea ca efect compromiterea capacităţii mele de a
acţiona cu imparţialitate şi obiectivitate în îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor
ce îmi revin în calitate de angajat al Aparatului tehnic al FLAG.



ca ori de câte ori voi fi implicat în analiza / evaluarea / contractarea / monitorizarea
implementării / certificarea cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre
finanţare / finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit, să nu mă aflu într-o
situaţie care m-ar împiedica să acţionez imparţial şi nediscriminatoriu.



să informez din timp directorul asupra apariţiei oricăror circumstanţe, precum afilieri,
relaţii profesionale, comerciale sau personale etc., care au sau pot avea ca efect
compromiterea abilităţii mele de a respecta angajamentele asumate prin prezenta
Declaraţie.

Subsemnatul/a declar că înţeleg şi accept că furnizarea deliberată, către FLAG, de
date incorecte şi/sau incomplete în legătură cu situaţiile avute în vedere mai sus
constituie abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform legii.
Semnătura:
Data:
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Anexa 8.2:

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnata ……….. , având funcţia de ………….., in cadrul ……………. , declar
pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şimembru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
UNITATEA DENUMIRE ŞI

CALITATEA

Nr. de părţi

Valoarea totală a părţilor

ADRESĂ

DEŢINUTĂ

sociale sau de

sociale şi/sau a acţiunilor

acţiuni
1.1.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi controlale societăţilor comerciale,
regiilor autonome, companiilor/societăţilornaţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic,
asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale
UNITATEA DENUMIRE ŞI

CALITATEA

ADRESĂ

DEŢINUTĂ

Valoarea beneficiilor

2.1.
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sausindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şicontrol, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelorpolitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării:

Semnătura:
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Anexa 9:

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
Nr. de înregistrare :.............../ data…………………
Denumire FLAG ……………..
Catre: DG AM POP
Vă transmitem alăturat, documentelemenţionate în Anexă.
(nume, prenume, semnătura, data, ştampilă-după caz)
Anexă
BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. crt.

Numărul de înregistrare al
documentului (Cerere de
finanţare, dosar
administrativ care cuprinde..
documentul cu nr. de
înregistrare etc.)

Denumirea documentului

1
2
3
4
5

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

Am primit :
(nume, prenume, semnătura, data)
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Anexa 10:
RAPORT DE PROGRES
SEMESTRIAL
1. FLAG:
……………………………………………………………………………………
2. Adresă: …………………………………………………………………………………
3. Localizarea geografică a contractului : regiune, judeţ(e), localităţi
4. Reprezentant legal / manager FLAG:
5. Telefon/fax/ e-mail
6. Data semnării angajamentului juridic
7. Perioada de raportare (de la......pana la):………………………………..
8. Valoarea finanţării nerambursabile alocata pentru implementarea
strategie: ……….lei; ………€
9. Obiectivele propuse în etapa de raportare: ……………………………
10. Activităţi (enumerare şi scurtă descriere):
10.1. Funcţionarea FLAG
10.2. Situaţia selectării proiectelor din cadrul strategiei:
- proiecte depuse;
- proiecte selectate;
- proiecte contractate;
- proiecte respinse;
Pentru fiecare proiect se vor menţiona numele beneficiarului, măsura din cadrul
strategiei pe care a fost depus, valoarea totala a proiectului, valoarea eligibila a
proiectului, valoarea eligibila nerambursabila a proiectului, etc.)
10.3. Situaţia implementării proiectelor selectate pentru implementarea strategiei:
- denumire proiect, stadiul actual de implementare, situaţia cererilor de rambursare
In cadrul acestei secţiuni, alături de descrierea celor de mai sus, va fi completata si
anexa nr.1
10.4. Situaţia proiectelor ce urmează a fi depuse:
- calendarul de lansare al apelurilor pentru depunerea proiectelor;
- nr. proiecte estimate a fi selectate în perioada de raportare următoare,
10.5. Situaţia cheltuielilor de funcţionare a FLAG-ului (lei):
- valoarea contractata;
- valoarea cheltuita;
- valoarea disponibila de utilizat;
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- valoarea ce urmează a fi utilizata;
- suma cheltuielilor cu personalul FLAG
- suma cheltuielilor pentru derularea activităţii FLAG
- suma cheltuielilor pentru servicii externalizate
Toate valorile vor fi calculate fara TVA, valoare TVA, si total valoare inclusiv TVA

10.6. Situaţia acţiunilor de informare, comunicaresi promovare realizate ( pentru
beneficiari, comunitate, alţi actori, reţeaua naţională şi europeană a FLAG-urilor, cu
DGP AMPOP, etc.)
Tipul
acţiunii

Total

Nr.

Nr. Participanţi

Locaţie

acţiuni

*

Materiale prevăzute a
fi realizate

Rezultate
prevăzute

*

10.7. Alte activităţi (specificaţi)
11. Rezultate obţinute / progresul înregistrat în perioada de raportare
12. Probleme întâmpinate si solutii propuse
Probleme apărute în derularea
Contractului de Finanţare

Soluţii propuse

Termene propuse

13. Masuri corective propuse pentru imbunatatirea implementării strategiei.
14. Concluzii şi propuneri pentru etapa următoare
15. Anexe şi evidenţe (în conformitate cu cerinţele raportului)

REPREZENTANT FLAG (preşedinte, manager, reprezentant legal)
NUME, PRENUME, DATA, SEMNATURA
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Anexa nr. 1 la Raportul de progres semestrial
REZULTATE INDICATORI REALIZATI
MĂSURA 4.1 Dezvoltarea zonelor pescăreşti
Operaţiuni cuprinse in strategie depusa

Nr. de operaţiuni

Valoare (lei)

Date 1: Operaţiune de consolidare a competivităţii zonelor de
pescuit
Date 2: Operaţiune de restructurare şi redirecţionare a
activităţilor economice
Date 3: Operaţiune de diversificare a activităţilor
Date 4: Operaţiune de valorificare a produselor piscicole
Date 5: Operaţiune de sprijinire a micilor comunităţi de
pescuit şi a infrastructurii legate de turism
Date 6: Operaţiune de protejare a mediului de producţie în
zonele de pescuit
Date 7: Operaţiune de restabilire a potenţialului de producţie
în zonele de pescuit
Date 8: Operaţiune de promovare a cooperării interregionale
şi transnaţionale
Date 9: Operaţiune de dobândire de competenţe şi facilitarea
pregătirii şi punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare
locală
Date 10: Operaţiune de dobândire de competenţe şi
facilitarea pregătirii şi punerii în aplicare a strategiei de
dezvoltare locală
Date 11: Operaţiune privind acţiunile de comunicare
efectuate de grupuri
Date 12: Alte operaţiuni *
Alte date
Teritoriul acoperit de grupul local
………………………………………………
Populaţia din teritoriul acoperit de grupul local ……………………………………………
Locuri de muncă create sau menţinute
La depunerea cererii
Femei

Barbati

La momentul raportării
Femei

Barbati

* În cazul în care un FLAG implementeaza proiecte care:
- se referă la măsurile Axei Prioritare 2, sunt necesare informaţiile privind proiectele de investitii
specifice; a se vedea mai jos lista;
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- se referă la protecţia mediului, sunt necesare informaţiile din lista ,,Protecţia
mediului ,,; a se vedea mai jos lista;
- se referă la instruiri/cursuri/dobândirea de competenţe sunt necesare informaţiile din lista ,,Instruiri,,;
a se vedea mai jos lista;
- se refera la campanii de promovare sunt necesare informaţiile din lista ,,Campanii de promovare” ;
a se vedea mai jos lista;

INVESTITII
Acvacultura
A. Alte date
Metoda de productie (se bifeaza corespunzator)
Crescătorie de crap
Productie de salmonide
Altele: …………………………..
Producţie (producţie proprie desfacută pe piaţă)

la depunerea
cererii

după implementarea
proiectului

Producţie totală/an

t

t

Din care cea mai importanta specie de
peste………………….

t

t

Cota pestelui de consum din productia anuală

%

%

Cota de puiet din productia anuala

%

%

după implementarea
proiectului

la depunerea
cererii

Crescătorii
1. Crap
Suprafaţa totală, din care:

ha

ha

suprafaţa luciu apă

ha

ha

l
/sec

l
/sec

2. Salmonide
Debitul de apă folosit
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Altele

…………………………………….

B. Rezultate anticipate pentru descrierea investiţiilor productive în acvacultură

Actiunea 1 - Creşterea capacităţii de producţie datorită construirii de noi exploataţii
piscicole
după implementarea
proiectului
Date 1: Tone/an de midii
Date 2: Tone/an de scoici
Date 3: Tone/an de stridii
Date 4: Tone/an de biban
Date 5: Tone/an de dorade de mare
Date 6: Tone/an de calcan
Date 7: Tone/an de somon
Date 8: Tone/an de păstrăv de apă sărată provenit din exploataţii piscicole
Date 9: Tone/an de ţipar
Date 10: Tone/an de crap
Date 11: Tone/an de păstrăv de apă dulce provenit din exploataţii piscicole
Date 12: Tone/an de ton
Date 13: Tone/an de alte specii de peşte
Date 14: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare..)

Actiunea 2 - Variaţii ale productiei datorită extinderii sau modernizării exploataţiilor piscicole
existente
la depunerea
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cererii

implementarea
proiectului

Date 1: Tone/an de midii
Date 2: Tone/an de scoici
Date 3: Tone/an de stridii
Date 4: Tone/an de biban
Date 5: Tone/an de dorade de mare
Date 6: Tone/an de calcan
Date 7: Tone/an de somon
Date 8: Tone/an de păstrăv de apă sărată provenit din
exploataţii piscicole
Date 9: Tone/an de ţipar
Date 10: Tone/an de crap
Date 11: Tone/an de păstrăv de apă dulce provenit din
exploataţii piscicole
Date 12: Tone/an de ton
Date 13: Tone/an de alte specii de peşte
Date 14: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie,
mare..)

Acţiunea 3 - Creşterea cantităţii de alevini proveniţi din crescătorii*

la depunerea
cererii

după
implementarea
proiectului

Date 1: Cantitate /an de midii

nr.

nr.

Date 2: Cantitate/an de scoici

nr.

nr.

Date 3: Cantitate/an de stridii

nr.

nr.

Date 4: Cantitate/an de biban

nr.

nr.

Date 5: Cantitate/an de doradă de mare

nr.

nr.
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Date 6: Cantitate/an de calcan

nr.

nr.

Date 7: Cantitate/an de somon

nr.

nr.

Date 8: Cantitate/an de păstrăv de apă sărată provenit din
exploataţii piscicole

nr.

nr.

Date 9: Cantitate/an de ţipar

nr.

nr.

Date 10: Cantitate/an de crap

nr.

nr.

Date 11: Cantitate/an de păstrăv de apă dulce provenit din
exploataţii piscicole

nr.

nr.

Date 12: Cantitate/an de ton

nr.

nr.

Date 13: Cantitate/an de alte specii de peşte

nr.

nr.

Date 14: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie,
mare..)

nr.

nr.

* Menţionăm că este traducerea oficială în limba română a R (CE) nr. 498/2007 al Comisiei, publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. A se completa cu numărul de puiet produs în staţii de
reproducere (number of hatchery-produced fry).

Proiecte care obţin producţii prietenoase cu mediul
da

C. Forţa de muncă

nu

La depunerea cererii
femei

bărbaţi

După implementarea
proiectului
femei

Permanenţi
Sezonieri
Zilieri

Investiţii în procesare şi marketing
A. Alte date
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Procesare
Cele mai importante specii de peşte procesate
după implementarea
proiectului

la depunerea
cererii

……………………..

t/an

t/an

………………………..

t/an

t/an

………………………..

t/an

t/an

t/an

t/an

%

%

Cantitatea totala procesata, din care:
din productia internă

B.
Actiunea 1 - Creşterea capacităţii de prelucrare (construirea de noi unitati si/sau extinderea
unităţilor existente)
Date 1: Tone/an produse proaspete sau reci
Date 2: Tone/an de produse conservate sau semi-conservate
Date 3: Produse congelate sau îngheţate

t/a
n

Date 4: Tone/an de produse prelucrate în alt mod (produse preparate,
afumate, sărate, etc.)
Date 5: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare):

Actiunea 2 - Construirea, extinderea, echiparea şi modernizarea unităţilor de prelucrare
Date 1: Unitatea care a beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de
igienă/muncă.

nr.

Date 2: Unitatea care a beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.

nr.

Date 3: unitatea care a implementat sisteme îmbunătăţite de producţie
(calitate, inovaţii tehnologice).

nr.

Date 4: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare).
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Actiunea 3 - Construirea unui nou punct de comercializare
Date 1: m² de suprafaţă activă
Date 2: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare)

Acţiunea 4 - Modernizarea punctelor de comercializare existente
Date 1: Unitatea care a beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de
igienă/muncă.

nr.

Date 2: Unitatea care a beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.

nr.

Date 3: Unitatea care a implementat sisteme îmbunătăţite (calitate, inovaţii
tehnologice).

.

Date 4: Unitatea care a implementat tratarea, prelucrarea şi comercializarea
reziduurilor provenite de la produsele piscicole şi de acvacultură.

nr.

nr.

Date 5:Unitatea care beneficiaţă de această acţiune, defalcat, în funcţie de
dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare).

La depunerea cererii
C. Forţa de muncă

femei

bărbaţi

După implementarea
proiectului
femei

Permanenţi
Sezonieri
Zilieri
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PROTECTIA MEDIULUI
PRIME

Nr. unităţi
Date 1: Unitatea care a pus în aplicare măsurile pentru mediul acvatic în
conformitate cu prevederile articolului 30 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul (CE) nr.1198/2006 (număr exploataţii piscicole care
aplică) , din care:

a) Unitatea care a pus în aplicare măsurile pentru mediul acvatic în
conformitate cu prevederile articolului 30 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul (CE) nr.1198/2006 (număr exploataţii piscicole care
aplică) şi

b) Acvacultură durabilă în situri NATURA 2000 (număr exploataţii
piscicole care aplică)

Date 2: Unitatea care a aderat la sistemul comunitar de management
ecologic şi audit (EMAS)

Date 3: Unitatea care a pus în aplicare producţia ecologică (număr
exploataţii piscicole care aplică)
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INSTRUIRI
Operaţiune de dobândire de competenţe şi facilitarea pregătirii şi punerii în aplicare a
strategiei de dezvoltare locală

nr.

Numărul de cursanţi instruiţi, din care:

nr.

— pescari

nr.

— procesatori

nr.

— alte categorii(specificaţie)

nr.

Numărul sesiunilor de instruire

nr.
CAMPANII DE PROMOVARE

Date 1: Campanii pentru produsele piscicole şi de acvacultură

nr.

Date 2: Campanii de îmbunătăţire a imaginii exploataţiilor piscicole

nr.

Date 3: Operaţiune de promovare a produselor obţinute utilizând metode cu impact
scăzut asupra mediului

nr.

Date 4: Operaţiune de promovare a produselor recunoscute în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 2081/92 al Consiliului

nr.

Date 5: Operaţiune depunere în aplicare a unei politici de calitate pentru produsele
piscicole şi de acvacultură

nr.

Date 6: Operaţiune de promovare a certificării calităţii

nr.
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Date 7: Operaţiune de promovare a introducerii pe piaţă a speciilor excedentare sau
subexploatate

nr.

Date 8: Operaţiune de realizare a studiilor de piaţă

nr.

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
145

Anexa 11:

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

LISTA PROIECTELOR SELECTATE ŞI PROPUSE PENTRU FINANŢARE
DE CĂTRE FLAG BRAILA

Nr.
crt.

Solicitant

Nume măsură din

Data de implementare

cadrul Strategiei pe
care se depune

conform Anexa III a
Reg. (CE) 498/2007 *

Cererea de finanţare

(nr., denumire)

Intensitatea ajutorului
stabilită pentru Cererea
de finanţare (…%
cofinanţare publica + ..%
cofinanţare privată)

1.
2,…

* Data 1: Operaţiune de consolidare a competitivităţii zonelor de pescuit;
Data 2: Operaţiuni de restructurare şi redirecţionare a activităţilor economice;
Data 3: Operaţiune de diversificare a activităţilor;
Data 4: Operaţiune de valorificare a produselor piscicole;
Data 5: Operaţiune de sprijinire a micilor comunităţi de pescuit şi a infrastructurii legate de turism;
Data 6: Operaţiune de protejare a mediului în zonele de pescuit;
Data 7: Operaţiune de restabilire a potenţialului de producţie în zonele de pescuit;
Data 8: Operaţiune de promovare a cooperării interregionale şi transnaţionale;
Data 9: Operaţiunea de dobândire de competente şi facilitarea pregătirii şi punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare locală;
Data 10: Operaţiune pentru contribuţia la cheltuielile de funcţionare ale grupurilor;
Data 11: Operaţiune privind acţiunile de comunicare efectuate de grupuri;
Data 12: Alte operaţiuni.

REPREZENTANT FLAG (preşedinte, manager, reprezentant legal)
NUME, PRENUME, DATA, SEMNATURA
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Valoarea

Valoarea

Valoarea

totală a

eligibilă a

ajutorului

Cererii de

Cererii de

public

finanţare

finanţare

nerambursabi

(lei)

(lei)

l (lei)
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Anexa 12: Pista de audit a cererilor de finantare (proiectelor depuse in vederea evaluarii, selectarii si aprobarii finantarii)
< 300.000 euro

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANTARE

Măsura :

Număr de înregistrare al Cererii de finanțare:
Denumire Proiect depus in vederea evaluarii
Denumire Solicitant

Cine a efectuat:
Activitatea
1
1. Primirea, înregistrarea Cererii de
finanțare, înfiinţarea Dosarului
administrativ
2. Completarea Fişei de verificare a
conformităţii administrative a Cererii de
finanțare
3. Aprobarea Fişei de verificare a
conformităţii administrative

Instituţia
2

Nume,
prenume
3

Data
intrării
4

FLAG Braila

FLAG Braila

Expert1Expert 2-

Manager
FLAG Braila
FLAG Braila Expert 1-

4.vizita in teren
5. Completarea Fişei de verificare a
criteriilor de eligibilitate

Expert 2FLAG Braila Expert 1Expert 2-

6. Aprobarea Fişei de verificare a
criteriilor de eligibilitate

Manager
FLAG Braila

7. Expertul din cadrul FLAG Braila
transmite o Notificare Comisiei de
evaluare tehnico-financiara. Notificarea
este semnată de către Manager.
8. Transmiterea Cererii de finanțare
către Comisia de evaluare tehnicofinanciara
9. Secretarul comisiei primeşte Cererea
de finanțare de la expertul Flag Braila.

FLAG Braila

FLAG Braila

FLAG Braila
Comisie
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evaluare
10. Secretarul comisiei de evaluare
distribuie Cererile de finanțare
membrilor evaluatori în vederea
demarării procesului de evaluare
11. La finalizarea evaluării membrii
evaluatori predau Grilele de evaluare
completate şi semnate şi Cererile de
finanțare Secretarului comisiei.

FLAG Braila
Comisie
evaluare
FLAG Braila
Comisie
evaluare

12. Secretarul comisiei elaborează FLAG Braila
Comisie
Raportul comisiei de evaluare în ziua
evaluare
finalizării
evaluarii
si,
convoacă
evaluatorii pentru semnarea acestuia.
FLAG Braila
Comisie
13. Selectia proiectelor
selectie
14. Notificarea Beneficiarului cu privire
FLAG Braila
la rezultatele selectiei
15. FLAG transmite Cererile de
finanțare, Lista proiectelor recomandate FLAG Braila
pentru finanţare, Grilele de evaluare şi
DGP AM
Raportul de evaluare către DGP AM
POP
POP
16. Aprobarea Raportului de selectie
DGP-AM
de către DGP-AM POP .
POP
DGP AM
17. Intocmire si verificare decizie de
POP
finantare
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Anexa 13 – Eticheta dosar cerere de finantare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013
CERERE DE FINANTARE

Axa prioritară ……….................................. [ se completează cu nr. şi denumirea axei prioritare ]
Măsura : ……….................................. [ se completează cu nr. şi denumirea măsurii ]
Titlul proiectului : ………..................................
Număr de înregistrare
RO .....................

Denumirea Solicitantului
(adresa, telefon, fax, e-mail)
………..................................
………..................................
………..................................

Înregistrată la
FLAG Braila
[ se completează si stampileaza cu numele si
ștampila FLAG-ului unde se înregistrează
cererea de finanţare ]
Înregistrată de
………..................................
[ se completează cu numele şi prenumele persoanei
care înregistrează cererea de finanţare ]
Semnătura
………..................................
Data înregistrării
………..................................

………..................................
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Anexa 14
Anexa 12: Pista de audit a cererilor de finantare (proiectelor depuse in vederea evaluarii, selectarii si aprobarii finantarii)
> 300.000 euro

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANTARE

Măsura :

Număr de înregistrare al Cererii de finanțare:
Denumire Proiect depus in vederea evaluarii
Denumire Solicitant

Cine a efectuat:
Activitatea
1
1. Primirea, înregistrarea Cererii de
finanțare, înfiinţarea Dosarului
administrativ
2. Completarea Fişei de verificare a
conformităţii administrative a Cererii de
finanțare
3. Aprobarea Fişei de verificare a
conformităţii administrative

Instituţia
2

Nume,
prenume
3

Data
intrării
4

FLAG Braila

FLAG Braila

Expert1Expert 2-

Manager
FLAG Braila
FLAG Braila Expert 1-

4.vizita in teren
5. Completarea Fişei de verificare a
criteriilor de eligibilitate
6. Aprobarea Fişei de verificare a
criteriilor de eligibilitate
7. Solicitare acord DGP AM POP pentru
continuarea procedurii de evaluare a
cererii de finantare
8. Expertul din cadrul FLAG Braila

Expert 2FLAG Braila Expert 1Expert 2Manager
FLAG Braila
FLAG Braila
DGP AM
POP
FLAG Braila
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transmite o Notificare Comisiei de
evaluare tehnico-financiara. Notificarea
este semnată de către Manager.
9. Transmiterea Cererii de finanțare
către Comisia de evaluare tehnicofinanciara

FLAG Braila

10. Secretarul comisiei primeşte
Cererea de finanțare de la expertul Flag
Braila.

FLAG Braila
Comisie
evaluare

11. Secretarul comisiei de evaluare
distribuie Cererile de finanțare
membrilor evaluatori în vederea
demarării procesului de evaluare
12. La finalizarea evaluării membrii
evaluatori predau Grilele de evaluare
completate şi semnate şi Cererile de
finanțare Secretarului comisiei.

FLAG Braila
Comisie
evaluare
FLAG Braila
Comisie
evaluare

13. Secretarul comisiei elaborează FLAG Braila
Comisie
Raportul comisiei de evaluare în ziua
evaluare
finalizării
evaluarii
si,
convoacă
evaluatorii pentru semnarea acestuia.
FLAG Braila
Comisie
14. Selectia proiectelor
selectie
15. Notificarea Beneficiarului cu privire
FLAG Braila
la rezultatele selectiei
16. FLAG transmite Cererile de
finanțare, Lista proiectelor recomandate FLAG Braila
pentru finanţare, Grilele de evaluare şi
DGP AM
Raportul de evaluare către DGP AM
POP
POP
17. Aprobarea Raportului de selectie
DGP-AM
de către DGP-AM POP .
POP
DGP AM
18. Intocmire si verificare decizie de
POP
finantare
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Anexa 15.1
LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE

M 1.1.1 – Sprijinirea dezvoltarii INFRASTRUCTURII si SERVICIILOR IN
SECTORUL PESCARESC
FLAG Braila
Nr. de înregistrare......./Data.........
MĂSURA: ......................................................

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare: RO 0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

1. Dosarul cererii de finanţare este redactat în trei exemplare (un
original şi două copii)
2. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) este completată la
calculator, în limba română
3. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

4. Dosarul Cererii de Finanţare are menţionat pe ultima pagină „acest
dosar cuprinde „n” file”, este semnat şi ştampilat
5. Dosarul “ORIGINAL” al cererii de finanţare este complet, conţine
documente originale şi copii ale unor documente originale care,
conform legii, rămân în posesia solicitantului
6. Dosarele COPII ale cererii de finanţare sunt copii ale dosarului
ORIGINAL .
7. Fiecare filă din dosar este numerotată manual, pe faţă, centru, jos,
în ordine crescătoare de la 1 la “n”, unde “n” este numărul total al
filelor din dosarul complet al Cererii de Finanţare, inclusiv
documentele anexate
8. Fila cu numărul 1 este opisul.
9. Fila 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar - semnată,
ştampilată şi datată.
10. Fila 3 este Declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului că
Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele specificate în
Lista documentelor, este datată, semnată şi ştampilată.
11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu are depuse
in acelaşi timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite

12. Plan de afaceri
13.Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţiimontaj (conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008, pentru beneficiari
publici/conform modelului de pe site-ul DGP-AMPOP, pentru
beneficiari privaţi),
sau
Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii montaj
sau care nu necesită certificat de urbanism, original
Însoţite de devizul pe obiect şi devizul general al investiţiei întocmite
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

conform HG 28/2008
14. Copia ultimului Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere
înregistrat la Administraţia Financiară.
sau
Copia Proceselor verbale de calamitate în cazul în care Solicitantul a
suferit din cauza calamităţilor în anul precedent depunerii Cererii de
Finanţare şi are rezultatul operaţional negativ însoţite de bilanţul şi
contul de profit şi pierderi ale anului anterior celui în care s-a produs
calamitatea.
14.1 Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale
/ întreprinderi familiale :
Copia Declaraţiei speciale privind veniturile realizate în anul anterior
depunerii cererii, înregistrată la Administraţia Financiară conform
legislaţiei în vigoare.
15. Certificate privind datoriile restante fiscale şi sociale emise de
primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctul de lucru,
conform cu natura investiţiei.
16. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice
17. Cazierul fiscal al agentului economic eliberat de Direcţia Generală
a Finanţelor Publice.
18. Certificat constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comerţului
19. Copia Certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului.
20. Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect,
dacă este cazul
21. Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal de
proiect – original, după caz.
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

22. Notificare emisă de DSVSA, după caz
23. Act de proprietate asupra clădirilor şi terenului pe care se fac
investiţii / Contract din care să rezulte dreptul de folosinţă asupra
clădirilor sau terenului pentru minim 7 ani de la data semnării
contractului de finanţare.
24. Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente
şi/sau raportul privind stadiul fizic al lucrărilor, pentru proiectele care
prevăd modernizarea/finalizarea construcţiilor existente/achiziţii de
utilaje cu montaj şi care schimbă regimul de exploatare al construcţiei
existente – (pentru o clădire existentă asupra căreia nu a început un
proces de extindere, renovare, modernizare este nevoie doar de
expertiza tehnică. Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor se face
numai dacă la data depunerii Cererii de Finanţare există începute
lucrări asupra construcţiilor existente).
25. Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în
vigoare:
- Avizul sanitar
sau
- Adresa emisă de Autoritatea de sănătate publică judeţeană care să
menţioneze că proiectul propus pentru finanţare nu face obiectul
avizării/ autorizării sau întocmirii unui proces verbal de conformitate
26. Certificat de urbanism/autorizaţie de construcţie pentru proiecte
care prevăd construcţii.
27. Aviz de mediu însoţit de studiu de impact (dacă este cazul) sau
dovada că a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu,
eliberat de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – copie
legalizată, respectiv: referatul conform OM nr. 3427/13.09.2012, sau
adeverință eliberată de ANPM - în original și solicitare acord de mediu
cu număr de înregistrare de la ANPM – în copie.
În cazul în care la depunerea cererii de finanţare solicitantul prezintă
numai dovada că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de mediu,
după verificarea eligibilităţii şi selectarea proiectului acesta nu se
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

NU

contractează până la depunerea acordului de mediu. Durata maximă
până la depunerea documentului este de 3 luni de la data primirii
notificării privind selectarea sau de 6 luni în cazul în care proiectul
necesită studiu de impact.
28. Copia Statutului sau actului de înfiinţare, după caz
29. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor
suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w
În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate şi/sau nu se
adresează Solicitantului se consideră că acele documente lipsesc.
În cazul în care Dosarul cererii de finanţare nu respectă formatul tip şi/sau lipseşte un
document, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
Observaţii :
………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Expert 1 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
Expert 2 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
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APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA.........

Anexa 15.2
LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE

M 1.1.2 – Sprijinirea dezvoltarii TURISMULUI SUSTENABIL in beneficiul
sectorului pescaresc
FLAG Braila
Nr. de înregistrare......./Data.........
MĂSURA: ......................................................

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare: RO 0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

1. Dosarul cererii de finanţare este redactat în trei exemplare (un
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

original şi două copii)
2. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) este completată la
calculator, în limba română
3. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip
4. Dosarul Cererii de Finanţare are menţionat pe ultima pagină „acest
dosar cuprinde „n” file”, este semnat şi ştampilat
5. Dosarul “ORIGINAL” al cererii de finanţare este complet, conţine
documente originale şi copii ale unor documente originale care,
conform legii, rămân în posesia solicitantului
6. Dosarele COPII ale cererii de finanţare sunt copii ale dosarului
ORIGINAL .
7. Fiecare filă din dosar este numerotată manual, pe faţă, centru, jos,
în ordine crescătoare de la 1 la “n”, unde “n” este numărul total al
filelor din dosarul complet al Cererii de Finanţare, inclusiv
documentele anexate
8. Fila cu numărul 1 este opisul.
9. Fila 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar - semnată,
ştampilată şi datată.
10. Fila 3 este Declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului că
Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele specificate în
Lista documentelor, este datată, semnată şi ştampilată.
11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu are depuse
in acelaşi timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite

12. Plan de afaceri
13.Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţiimontaj (conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008, pentru beneficiari
publici/conform modelului de pe site-ul DGP-AMPOP, pentru

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
158

NU

Nu e
cazul

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

beneficiari privaţi),
sau
Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii montaj
sau care nu necesită certificat de urbanism, original
Însoţite de devizul pe obiect şi devizul general al investiţiei întocmite
conform HG 28/2008
14. Copia ultimului Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere
înregistrat la Administraţia Financiară.
sau
Copia Proceselor verbale de calamitate în cazul în care Solicitantul a
suferit din cauza calamităţilor în anul precedent depunerii Cererii de
Finanţare şi are rezultatul operaţional negativ însoţite de bilanţul şi
contul de profit şi pierderi ale anului anterior celui în care s-a produs
calamitatea.
14.1 Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale
/ întreprinderi familiale :
Copia Declaraţiei speciale privind veniturile realizate în anul anterior
depunerii cererii, înregistrată la Administraţia Financiară conform
legislaţiei în vigoare.
15. Certificate privind datoriile restante fiscale şi sociale emise de
primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctul de lucru,
conform cu natura investiţiei.
16. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice
17. Cazierul fiscal al agentului economic eliberat de Direcţia Generală
a Finanţelor Publice.
18. Certificat constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comerţului
19. Copia Certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului.

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
159

NU

Nu e
cazul

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

20. Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect,
dacă este cazul
21. Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal de
proiect – original, după caz.
22. Notificare emisă de DSVSA, după caz
23. Act de proprietate asupra clădirilor şi terenului pe care se fac
investiţii / Contract din care să rezulte dreptul de folosinţă asupra
clădirilor sau terenului pentru minim 7 ani de la data semnării
contractului de finanţare.
24. Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente
şi/sau raportul privind stadiul fizic al lucrărilor, pentru proiectele care
prevăd modernizarea/finalizarea construcţiilor existente/achiziţii de
utilaje cu montaj şi care schimbă regimul de exploatare al construcţiei
existente – (pentru o clădire existentă asupra căreia nu a început un
proces de extindere, renovare, modernizare este nevoie doar de
expertiza tehnică. Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor se face
numai dacă la data depunerii Cererii de Finanţare există începute
lucrări asupra construcţiilor existente).
25. Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în
vigoare:
- Avizul sanitar
sau
- Adresa emisă de Autoritatea de sănătate publică judeţeană care să
menţioneze că proiectul propus pentru finanţare nu face obiectul
avizării/ autorizării sau întocmirii unui proces verbal de conformitate
26. Certificat de urbanism/autorizaţie de construcţie pentru proiecte
care prevăd construcţii.
27. Aviz de mediu însoţit de studiu de impact (dacă este cazul) sau
dovada că a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu,
eliberat de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – copie
legalizată, respectiv: referatul conform OM nr. 3427/13.09.2012, sau
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

NU

adeverință eliberată de ANPM - în original și solicitare acord de mediu
cu număr de înregistrare de la ANPM – în copie.
În cazul în care la depunerea cererii de finanţare solicitantul prezintă
numai dovada că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de mediu,
după verificarea eligibilităţii şi selectarea proiectului acesta nu se
contractează până la depunerea acordului de mediu. Durata maximă
până la depunerea documentului este de 3 luni de la data primirii
notificării privind selectarea sau de 6 luni în cazul în care proiectul
necesită studiu de impact.
28. Copia Statutului sau actului de înfiinţare, după caz
29. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor
suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w
În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate şi/sau nu se
adresează Solicitantului se consideră că acele documente lipsesc.
În cazul în care Dosarul cererii de finanţare nu respectă formatul tip şi/sau lipseşte un
document, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
Observaţii :
………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Expert 1 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
Expert 2 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ
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Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA.........

Anexa 15.3
LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE
M 2.1.1 Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare
FLAG Braila
Măsura 2.1.1 Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:
RO 0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
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Contribuţia publică:.................................Contribuţia
privată:..............................

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

1. Dosarul cererii de finanţare este redactat în trei exemplare (un
original şi două copii).
2. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) este completată
la calculator , în limba română.
3. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul
tip.
4. Dosarul Cererii de Finanţare are menţionat pe ultima pagină
„acest dosar cuprinde „n” file”, este semnat şi ştampilat.
5. Dosarul “ORIGINAL” al cererii de finanţare este complet,
conţine documente originale şi copii
ale unor documente
originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului.
6. Dosarele COPII ale cererii de finanţare sunt copii ale dosarului
ORIGINAL .
7. Fiecare filă din dosar este numerotată manual, pe faţă centru
jos, în ordine crescătoare de la 1 la “n”, unde “n” este numărul
total al filelor din dosarul complet al Cererii de Finanţare, inclusiv
documentele anexate.
8. Fila cu numărul 1 este opisul.
9. Fila 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar
semnată, ştampilată şi datată.
10. Fila 3 este Declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului
că Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele
specificate în Lista documentelor.
11. Memoriul justificativ.
12. Copia ultimului Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi
pierdere înregistrat la Administraţia Financiară.
13. Certificate privind datoriile restante fiscale şi sociale emise de
primăriile pe raza cărora îşi au sediul social sau puncte de lucru,
conform cu natura investiţiei.
14. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice.
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

15. Cazierul fiscal al agentului economic eliberat de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice.
Solicitantul nu trebuie să aibă sancţiuni economice
16. Certificat constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comerţului.
17. Copia Certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului.
18. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal, după
caz.
Se verifică existenţa şi perioada de valabilitate
19. Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal
de proiect.
20. Copie după Diploma de studii sau copie după cartea de
muncă sau copie după contractul de colaborare a specialistului
care implementează proiectul.
21. Aviz de mediu însoţit de studiu de impact (dacă este cazul)
sau dovada că a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de
mediu, eliberat de Autoritatea competentă pentru protecţia
mediului – copie legalizată, respectiv: referatul conform OM nr.
3427/13.09.2012, sau adeverință eliberată de ANPM - în original
și solicitare acord de mediu cu număr de înregistrare de la ANPM
– în copie.
În cazul în care la depunerea cererii de finanţare solicitantul
prezintă numai dovada că a iniţiat procedura de obţinere a
acordului de mediu, după verificarea eligibilităţii şi selectarea
proiectului acesta nu se contractează până la depunerea
acordului de mediu. Durata maximă până la depunerea
documentului este de 3 luni de la data primirii notificării privind
selectarea sau de 6 luni în cazul în care proiectul necesită studiu
de impact.
22. Declaraţie pe proprie răspundere că Solicitantul nu derulează
mai mult de două proiecte în acelaşi timp, pentru măsuri diferite
din cadrul POP.
23. Parteneriatul semnat pentru depunerea proiectului (dacă este
cazul)

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
164

NU

Nu e
cazul

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

NU

Nu e
cazul

24. Plan de marketing
25. CV şi fişe de post (după caz)
26. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor
suplimentare?
*Expertul 1 bifează cu simbolul : v
Expertul 2 bifează cu simbolul : w

În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate şi/sau nu se
adresează Solicitantului, se consideră că acele documente lipsesc.
În cazul în care Dosarul cererii de finanţare nu respectă formatul tip şi/sau lipseşte un
document, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
Observaţii :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Expert 1 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............

Expert 2 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............
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APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA...................................

Anexa 15.4
LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE
M 2.1.2: Conservarea biodiversitatii
FLAG Braila
Măsura 2.1.2: Conservarea biodiversitatii

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:
RO 0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

1. Dosarul cererii de finanţare este redactat în trei exemplare (un
original şi două copii).
2. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) este completată la
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

calculator, în limba română.
3. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip.
4. Dosarul Cererii de Finanţare are menţionat pe ultima pagină „acest
dosar cuprinde „n” file”, este semnat şi ştampilat.
5. Dosarul “ORIGINAL” al cererii de finanţare este complet, conţine
documente originale şi copii ale unor documente originale care,
conform legii, rămân în posesia solicitantului.
6. Dosarele COPII ale cererii de finanţare sunt copii ale dosarului
ORIGINAL .
7. Fiecare filă din dosar este numerotată manual, pe faţă centru jos,
în ordine crescătoare de la 1 la “n”, unde “n” este numărul total al
filelor din dosarul complet al Cererii de Finanţare, inclusiv
documentele anexate.
8. Fila cu numărul 1 este opisul.
9. Fila 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar semnată,
ştampilată şi datată.
10. Fila 3 este Declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului că
Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele specificate în
Lista documentelor.
11. Memoriul justificativ.
12. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal, după caz.
Se verifică existenţa şi perioada de valabilitate
13. Procura legalizată de împuternicire pentru responsabilul legal de
proiect, original, după caz.
14. Copie după diploma de specialitate sau după cartea de muncă
sau copie după contractul de colaborare în domeniul în care se
implementează proiectul.
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

NU

15. Aviz de mediu însoţit de studiu de impact (dacă este cazul) sau
dovada că a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu,
eliberat de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – copie
legalizată, respectiv: referatul conform OM nr. 3427/13.09.2012, sau
adeverință eliberată de ANPM - în original și solicitare acord de mediu
cu număr de înregistrare de la ANPM – în copie.
În cazul în care la depunerea cererii de finanţare solicitantul prezintă
numai dovada că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de mediu,
după verificarea eligibilităţii şi selectarea proiectului acesta nu se
contractează până la depunerea acordului de mediu. Durata maximă
până la depunerea documentului este de 3 luni de la data primirii
notificării privind selectarea sau de 6 luni în cazul în care proiectul
necesită studiu de impact.
16. Statutul organizaţiei sau actul de înfiinţare.
17. Declaraţie pe propria răspundere că Solicitantul nu derulează mai
mult de două proiecte în acelaşi timp, pentru măsuri diferite din cadrul
POP.
18. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor
suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w
În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate şi/sau nu se
adresează Solicitantului, se consideră că acele documente lipsesc.

În cazul în care Dosarul cererii de finanţare nu respectă formatul tip şi/sau lipseşte un
document, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
Observaţii :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Expert 1 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............
Expert 2 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............

APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............................

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
169

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Anexa 15.5
LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE
M 2.2.1: Formare profesionala
FLAG Braila
Măsura 2.2.1: Formare profesionala

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:
RO 0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

1. Dosarul cererii de finanţare este redactat în trei exemplare (un
original şi două copii).
2. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) este completată la
calculator, în limba română.
3. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip.
4. Dosarul Cererii de Finanţare are menţionat pe ultima pagină „acest
dosar cuprinde „n” file”, este semnat şi ştampilat.
5. Dosarul “ORIGINAL” al cererii de finanţare este complet, conţine
documente originale şi copii ale unor documente originale care,
conform legii, rămân în posesia solicitantului.
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

6. Dosarele COPII ale cererii de finanţare sunt copii ale dosarului
ORIGINAL .
7. Fiecare filă din dosar este numerotată manual, pe faţă centru jos,
în ordine crescătoare de la 1 la “n”, unde “n” este numărul total al
filelor din dosarul complet al Cererii de Finanţare, inclusiv
documentele anexate.
8. Fila cu numărul 1 este opisul.
9. Fila 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar semnată,
ştampilată şi datată.
10. Fila 3 este Declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului că
Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele specificate în
Lista documentelor.
11. Memoriul justificativ.
12. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal, după caz.
Se verifică existenţa şi perioada de valabilitate
13. Procura legalizată de împuternicire pentru responsabilul legal de
proiect, original, după caz.
14. Copia ultimului Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere
înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului.
15. Certificate privind datoriile restante fiscale şi sociale emise de
primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctul/punctele de
lucru, unde se realizează investiţia, original
(se verifică continutul si valabilitatea documentelor)

16. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice, original
(se verifică continutul si valabilitatea documentelor)
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

NU

17. Cazierul fiscal al Solicitantului eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice, original
(solicitantul nu trebuie să aibă înscrise sancţiuni economice(se verifică
continutul si valabilitatea documentelor)

18. a) Aviz de recunoaştere a organizaţiei de producători ( să fie
înscrisă în Registrul organizaţiilor de producători), în cazul
organizaţiilor de producători
Este înregistrat conform OMADR nr. 772/06.09.2007privind criteriile
de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului
şi acvaculturii şi îşi desfăşoară activitatea în România
b) Actul constitutiv însoţit de certificatul de înscriere, în cazul ONGurilor
Este înregistrat conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare
19. Copie după diploma de specialitate sau după cartea de muncă
sau copie după contractul de colaborare în domeniul în care se
implementează proiectul.
20. Statutul organizaţiei sau actul de înfiinţare.
21. Declaraţie pe propria răspundere că Solicitantul nu derulează mai
mult de două proiecte în acelaşi timp, pentru măsuri diferite din cadrul
POP.
22. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor
suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w
În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate şi/sau nu se
adresează Solicitantului, se consideră că acele documente lipsesc.
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În cazul în care Dosarul cererii de finanţare nu respectă formatul tip
şi/sau lipseşte un document, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
Observaţii :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Expert 1 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............
Expert 2 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............
APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............................
Anexa 15.6
LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE
M 2.2.2: Cooperare
FLAG Braila
Măsura 2.2.2: Cooperare

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:
RO 0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
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Statutul juridic
………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................

Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

1. Dosarul cererii de finanţare este redactat în trei exemplare (un
original şi două copii).
2. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) este completată la
calculator, în limba română.
3. Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip.
4. Dosarul Cererii de Finanţare are menţionat pe ultima pagină „acest
dosar cuprinde „n” file”, este semnat şi ştampilat.
5. Dosarul “ORIGINAL” al cererii de finanţare este complet, conţine
documente originale şi copii ale unor documente originale care,
conform legii, rămân în posesia solicitantului.
6. Dosarele COPII ale cererii de finanţare sunt copii ale dosarului
ORIGINAL .
7. Fiecare filă din dosar este numerotată manual, pe faţă centru jos,
în ordine crescătoare de la 1 la “n”, unde “n” este numărul total al
filelor din dosarul complet al Cererii de Finanţare, inclusiv
documentele anexate.
8. Fila cu numărul 1 este opisul.
9. Fila 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar semnată,
ştampilată şi datată.
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Denumirea documentului

Conformitatea Cererii de
finanţare şi existenţa
documentelor*
DA

NU

10. Fila 3 este Declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului că
Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele specificate în
Lista documentelor.
11. Memoriul justificativ.
12. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal, după caz.
Se verifică existenţa şi perioada de valabilitate
13. Procura legalizată de împuternicire pentru responsabilul legal de
proiect, original, după caz.
14. Copie după diploma de specialitate sau după cartea de muncă
sau copie după contractul de colaborare în domeniul în care se
implementează proiectul.
15. Statutul organizaţiei sau actul de înfiinţare.
16. Declaraţie pe propria răspundere că Solicitantul nu derulează mai
mult de două proiecte în acelaşi timp, pentru măsuri diferite din cadrul
POP.
17. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor
suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w
În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate şi/sau nu se
adresează Solicitantului, se consideră că acele documente lipsesc.

În cazul în care Dosarul cererii de finanţare nu respectă formatul tip şi/sau lipseşte un
document, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.
Observaţii :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Expert 1 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............
Expert 2 :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............

APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA..............................
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Anexa 16

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE
FLAG Braila

Solicitant: …………………………………..

Nr. de înregistrare:
………………………………

Nr. de înregistrare: ………………………………

Nume Beneficiar………………………………………………………………………
Nume proiect:
Teritoriu pentru care se elaborează proiectul: ……………………………………….
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare
RO ...........

DENUMIRE SOLICITANT
Vă aducem la cunoştinţa faptul că în urma verificării conformităţii administrative/criteriilor de
eligibilitate/vizita pe teren efectuate asupra Cererii de finantare depusă de dumneavoastră la
FLAG Braila a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentam în partea
I din acest formular.
Va rugăm să completaţi partea a II-a a formularului şi să-l returnaţi FLAG Braila în maxim 5
zile lucrătoare de la data primiri notificării.

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat
sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate,
Cererea dumneavoastra de finantare va fi declarata neconforma/neeligibila.
Cu stimă,
Expert 1
Expert 2
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PARTEA I
A se completa de expertul FLAG Braila
Referinţa
Nr.
crt.

(document
/pct. din
doc.)

Subiecte de clarificat

1
2
3
4
….

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente
1…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
2…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
3…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
4…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
5…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

PARTEA II
A se completa de Solicitant
1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitările menţionate în
Partea I :
Referinţa
Nr.
crt.

(document /pct. din
doc.)

Precizări

1
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2
3
4
5
…

Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
1…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
2…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
3…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
4…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
5…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

Responsabil legal de proiect
( nume, prenume,semnătura, ştampila, data)
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Anexa 17.1
LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

M 1.1.1 – Sprijinirea dezvoltarii INFRASTRUCTURII si SERVICIILOR IN
SECTORUL PESCARESC
Nr. de înregistrare......./Data.........
MĂSURA: ...............................................................
Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:
RO
0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
……………………………………………………………….................................................
Statutul juridic
………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:…………………………………………………………………………………………
Prenume:……………...………………………………………………………………………
Funcţia responsabilului legal de proiect:
………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................
*Condiţii de eligibilitate
DA

1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili
(microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi cu
mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de
200 milioane EURO)
Se verifică Certificatul de înmatriculare şi Certificatul constatator
complet emis de Oficiul Registrului Comerţului, formularul cererii
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*Condiţii de eligibilitate
DA
de finanţare
2. În ultimul Bilanţ contabil anual, însoţit de contul de profit şi
pierdere înregistrat la Administraţia Financiară, rezultatul
operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) este pozitiv.
sau
Procese verbale de calamitate (sunt eliberate de organismele
abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) în cazul în
care Solicitantul a suferit din cauza calamităţilor în anul precedent
depunerii Cererii de Finanţare şi are rezultatul operaţional negativ
care sunt însoţite de bilanţul şi contul de profit şi pierderi ale
anului anterior celui în care s-a produs calamitatea.
3. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale
(nu trebuie să aibă datorii publice restante către bugetele locale
ca să fie eligibil)
Se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora îşi au
sediul social şi punctul de lucru.
4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat
(nu trebuie să aibă datorii publice restante la bugetul de stat
consolidat ca să fie eligibil)
Se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice
5. Solicitantul desfăşoară activitate în zona/domeniu eligibil,
şi
nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare
Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul
Registrului Comerţului (se verifica codul CAEN)
6. Proiectul conţine activităţi eligibile
7. Avizul ANPA , daca este cazul
Se verifică, valabilitatea şi dacă este semnat şi ştampilat.
8. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru
implementare
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*Condiţii de eligibilitate
DA

NU

NU
ESTE
CAZUL

Se verifică în Cererea de Finanţare
9. Proiectul respectă gradul de intervenţie publică (% cofinantare)
Se verifică cheltuielile eligibile înscrise în Bugetul indicativ
10. Proiectul se implementează pe teritoriul României.
Se verifică în Cererea de Finanţare
11. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate pentru POP.
(solicitantul nu trebuie să fie înscris în Registrul debitorilor cu
sume neachitate ca să fie eligibil)
12. Solicitantul nu se află în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP.
(solicitantul nu trebuie să se afle în situaţii litigioase cu DGPAMPOP ca să fie eligibil)
Se verifică baza de date a DGP-AMPOP
14. Cererea de Finanţare îndeplineşte condiţiile pentru a fi
declarată eligibilă în urma verificării pe teren
Se verifică Raportul de verificare pe teren
15. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor
suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w
Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanţare este
declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a
conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare.
Observaţii :
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Expert 1 :
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ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....

Expert 2 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....

APROBAT,
Presedinte Comisie Evaluare
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA.........

APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA.........
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Anexa 17.2
LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

M 1.1.2 – Sprijinirea dezvoltarii TURISMULUI SUSTENABIL in beneficiul
sectorului pescaresc
Nr. de înregistrare......./Data.........
MĂSURA: ...............................................................
Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:
RO
0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
……………………………………………………………….................................................
Statutul juridic
………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:…………………………………………………………………………………………
Prenume:……………...………………………………………………………………………
Funcţia responsabilului legal de proiect:
………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................
*Condiţii de eligibilitate
DA

1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili
(microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi cu
mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de
200 milioane EURO)
Se verifică Certificatul de înmatriculare şi Certificatul constatator
complet emis de Oficiul Registrului Comerţului, formularul cererii
de finanţare
2. În ultimul Bilanţ contabil anual, însoţit de contul de profit şi
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*Condiţii de eligibilitate
DA
pierdere înregistrat la Administraţia Financiară, rezultatul
operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) este pozitiv.
sau
Procese verbale de calamitate (sunt eliberate de organismele
abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) în cazul în
care Solicitantul a suferit din cauza calamităţilor în anul precedent
depunerii Cererii de Finanţare şi are rezultatul operaţional negativ
care sunt însoţite de bilanţul şi contul de profit şi pierderi ale
anului anterior celui în care s-a produs calamitatea.
3. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale
(nu trebuie să aibă datorii publice restante către bugetele locale
ca să fie eligibil)
Se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora îşi au
sediul social şi punctul de lucru.
4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat
(nu trebuie să aibă datorii publice restante la bugetul de stat
consolidat ca să fie eligibil)
Se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice
5. Solicitantul desfăşoară activitate în zona/domeniu eligibil,
şi
nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare
Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul
Registrului Comerţului (se verifica codul CAEN)
6. Proiectul conţine activităţi eligibile
7. Avizul ANPA , daca este cazul
Se verifică, valabilitatea şi dacă este semnat şi ştampilat.
8. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru
implementare
Se verifică în Cererea de Finanţare
9. Proiectul respectă gradul de intervenţie publică (% cofinantare)
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*Condiţii de eligibilitate
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Se verifică cheltuielile eligibile înscrise în Bugetul indicativ
10. Proiectul se implementează pe teritoriul României.
Se verifică în Cererea de Finanţare
11. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate pentru POP.
(solicitantul nu trebuie să fie înscris în Registrul debitorilor cu
sume neachitate ca să fie eligibil)
12. Solicitantul nu se află în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP.
(solicitantul nu trebuie să se afle în situaţii litigioase cu DGPAMPOP ca să fie eligibil)
Se verifică baza de date a DGP-AMPOP
14. Cererea de Finanţare îndeplineşte condiţiile pentru a fi
declarată eligibilă în urma verificării pe teren
Se verifică Raportul de verificare pe teren
15. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor
suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w
Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanţare este
declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a
conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare.
Observaţii :
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Expert 1 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ
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Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....

Expert 2 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....

APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA.........
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Anexa 17.3
LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

M 2.1.1 – Revitalizarea și valorificarea identității comunitare
Nr. de înregistrare......./Data.........
Masura 2.1.1

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:
RO 0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................

Condiţii de eligibilitate*
1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili:
Se verifică Certificatul de înmatriculare şi Certificatul constatator complet
emis de Oficiul Registrului Comerţului, formularul Cererii de Finanţare.
2. În ultimul Bilanţ anual, însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat
la Administraţia Financiară, rezultatul operaţional (rezultatul de
exploatare din bilanţ) este pozitiv.
Se verifică în Cererea de Finanţare
3. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale.
(nu trebuie să aibă datorii publice restante către bugetele locale ca să fie
eligibil)
Se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora îşi au sediul
social şi punctele de lucru.

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
188

DA

NU

NU
ESTE
CAZUL

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Condiţii de eligibilitate*

4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat;
(nu trebuie să aibă datorii publice restante la bugetul de stat consolidat
ca să fie eligibil)
Se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice
5. Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare.
Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comerţului
6. Proiectul conţine activităţi eligibile pentru măsura 2.1.1.
7. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru
implementare.
Se verifică în Cererea de Finanţare .
8. Contribuţia publică va fi de 75% sau 100%.
Se verifică cheltuielile eligibile înscrise în Bugetul indicativ
9. Proiectul se implementează pe teritoriul României.
Se verifică în Cererea de Finanţare
10. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate
pentru POP.
(solicitantul nu trebuie să fie înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate ca să fie eligibil)
11. Solicitantul nu se află în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP.
(solicitantul nu trebuie să se afle în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP ca
să fie eligibil)
Se verifică baza de date a DGP-AMPOP
12. Solicitantul are cel puţin un specialist în domeniu de implementare a
proiectului sau are o persoană cu experienţă în domeniu de cel puţin 2
ani (angajat sau cu contract de colaborare care poate să-şi producă
efecte după semnarea Contractului de Finanţare).
Se verifică diploma de studii sau cartea de muncă sau contractul de
colaborare.
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Condiţii de eligibilitate*

DA
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13. Cererea de Finanţare îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarată
eligibilă în urma verificării pe teren.
Se verifică Raportul de verificare pe teren
14. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare?
* Expertul 1 bifează cu simbolul : v
Expertul 2 bifează cu simbolul : w

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanţare este
declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a
conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare.
Observaţii :
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Expert 1 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
Expert 2 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA.........
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Anexa 17.4
LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
M 2.1.2: Conservarea biodiversitatii

Nr. de înregistrare......./Data.........
Măsura 2.1.2: conservarea biodiversitatii

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare pentru acordare de prime:
RO 0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................
Condiţii de eligibilitate*
1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili
2. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru
implementare.
Se verifică în Cererea de Finanţare
3. Proiectul se implementează pe teritoriul României.
Se verifică în Cererea de Finanţare
4. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate
pentru POP.
(solicitantul nu trebuie să fie înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate ca să fie eligibil)
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Condiţii de eligibilitate*
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5. Organizaţia este înscrisă în Registrul organizaţiilor de producători/
asociaţiile şi fundaţiile în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
6. Din Statutul organizaţiei sau din Actul de înfiinţare rezultă că
Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul protectiei mediului
(se verifica codul CAEN)
7. Solicitantul nu se află în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP.
(solicitantul nu trebuie să se afle în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP ca
să fie eligibil)
Se verifică baza de date a DGP-AMPOP
8. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w
Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanţare este
declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a
conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare.
Observaţii :
………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Expert 1 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
Expert 2 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
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APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA.........

Anexa 17.5
LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
M 2.2.1: Formare profesionala

Nr. de înregistrare......./Data.........
Măsura 2.2.1: Formare profesionala

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare pentru acordare de prime:
RO
0001
Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................
Condiţii de eligibilitate*
1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili
Se verifică Actul de înfiinţare, respectiv statutul în cazul organizaţiilor de
producători, ONG-uri, formularul Cererii de Finanţare.
2. Rezultatul de exploatare din ultimul Bilanţ anual, însoţit de contul de
profit şi pierdere înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului este pozitiv.
3. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale.
(nu trebuie să aibă datorii publice restante către bugetele locale)
(se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora îşi au
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Condiţii de eligibilitate*
sediul social şi punctul/punctele de lucru unde se realizează
investiţia).
4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat.
(nu trebuie să aibă datorii publice restante la bugetul de stat consolidat)
(se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice)
5. Din Statutul organizaţiei sau din Actul constitutiv rezultă că Solicitantul
desfăşoară activitate în domeniul pescuitului comercial, acvaculturii şi
procesării peştelui.
(se verifica Statutul organizaţiei sau Actul constitutiv)
6. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru
implementare.
Se verifică în Cererea de Finanţare
7. Proiectul se implementează pe teritoriul României.
Se verifică în Cererea de Finanţare
8. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate
pentru POP.
(solicitantul nu trebuie să fie înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate ca să fie eligibil)
9. Organizaţia de producători este înscrisă în Registrul organizaţiilor de
producători/ asociaţiile şi fundaţiile în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
10. Din Statutul organizaţiei sau din Actul de înfiinţare rezultă că
Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul pescuitului comercial sau a
distribuţiei peştelui.
(se verifica codul CAEN)
11. Solicitantul nu se află în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP.
(solicitantul nu trebuie să se afle în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP ca
să fie eligibil)
Se verifică baza de date a DGP-AMPOP
12. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
194

DA

NU

NU
ESTE
CAZUL

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Condiţii de eligibilitate*
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suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanţare este
declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a
conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare.

Observaţii :
………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Expert 1 :
ELIGIBILĂ
NEELIGIBILĂ
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
Expert 2 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura........................... DATA.........
Anexa 17.6
LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
M 2.2.2: Cooperare

Nr. de înregistrare......./Data.........
Măsura 2.2.2: cooperare

Titlul proiectului ………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare pentru acordare de prime:
RO 0001
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Numele prenumele/Denumirea solicitantului :
………………………………………………………………........................................................
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect: ………………………….......................................
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:........................data finalizării:.................
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................

Condiţii de eligibilitate*
1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili
Se verifică Actul de înfiinţare, respectiv statutul în cazul organizaţiilor
de producători, ONG-uri, formularul Cererii de Finanţare.
2. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru
implementare.
Se verifică în Cererea de Finanţare
3. Proiectul se implementează pe teritoriul României.
Se verifică în Cererea de Finanţare
4. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate
pentru POP.
(solicitantul nu trebuie să fie înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate ca să fie eligibil)
5. Organizaţia este înscrisă în Registrul organizaţiilor de producători/
asociaţiile şi fundaţiile în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
6. Din Statutul organizaţiei sau din Actul de înfiinţare rezultă că
Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul pescuitului comercial sau a
distribuţiei peştelui.
(se verifica codul CAEN)
7. Solicitantul nu se află în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP.
(solicitantul nu trebuie să se afle în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP ca
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Condiţii de eligibilitate*
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să fie eligibil)
Se verifică baza de date a DGP-AMPOP
8. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare?
* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v
Expertul 2 bifează verificarea efectuată w

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanţare este
declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a
conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare.
Observaţii :
………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Expert 1 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
Expert 2 :
ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA......... .....
APROBAT,
Manager FLAG
Nume şi prenume.......................................
Semnătura...........................
DATA.........
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Anexa 18
NOTIFICARE

Nr………….…. / Data ……..
În atenţia Comisiei de evaluare a Cererilor de finantare

Stimată Doamnă /Stimate Domn,
Având în vedere prevederile procedurale, vă informăm că începând cu data de
…………… urmează să realizaţi activitatea de evaluare a următoarelor Cereri de
finantare:

Cod proiect

Beneficiar

Cu stimă,
Manager FLAG Braila
(nume, prenume, semnătura şi ştampila)

Întocmit,

Verificat,

Expert

Expert

(nume, prenume, semnătura)

(nume, prenume, semnătura)

Avizat,
Coordonator Evaluare/Monitorizare
(nume, prenume, semnătura)
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Anexa 19.1
NOTIFICARE BENEFICIAR CU PRIVIRE LA FINALIZAREA ETAPEI DE EVALUARE
ADMINISTRATIVĂ / ELIGIBILITATE A CERERII DE FINANTARE

Nr…………. / Data ……..
În atenţia
Denumirea solicitantului: …………………………………
Adresa solicitantului: …………………………………

Stimată Doamnă /Stimate Domn,
Vă informăm că, după verificarea conformităţii administrative/a criteriilor de
eligibilitate
pentru
Cererea
dumneavoastră
de
finanțare
nr.
…………………………..…..…… depusă la FLAG Braila pentru proiectul cu titlul
…………………………………,
aceasta
a
fost
declarată
conformă
administrativ/eligibilă,
trecând
în
următoarea
etapă, de
verificare a
eligibilității/evaluare tehnico-economică.

Cu stimă,
Manager FLAG Braila
(nume, prenume, semnătura şi ştampila)

Întocmit,

Verificat,

Expert

Expert

(nume, prenume, semnătura)

(nume, prenume, semnătura)

Avizat,
Coordonator Evaluare/Monitorizare
(nume, prenume, semnătura)
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Anexa 19.2
NOTIFICARE BENEFICIAR CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ /
NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANTARE

Nr…………. / Data ……..
În atenţia
Denumirea solicitantului: …………………………………
Adresa solicitantului: …………………………………

Stimată Doamnă /Stimate Domn,
Vă informăm că, după verificarea conformităţii administrative/a criteriilor de
eligibilitate
pentru
Cererea
dumneavoastră
de
finanțare
nr.
…………………………..…..…… depusă la FLAG Braila pentru proiectul cu titlul
…………………………………, aceasta a fost declarată neconformă administrativ/
neeligibilă din următoarele motive:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Vă informăm că puteţi depune contestaţie, la sediul FLAG Braila, în termen de 30 zile
lucratoare de la data primirii prezentei.

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul
Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013.

Cu stimă,
Manager FLAG Braila
(nume, prenume, semnătura şi ştampila)

Întocmit,

Verificat,

Expert

Expert

(nume, prenume, semnătura)

(nume, prenume, semnătura)

Avizat,
Coordonator Evaluare/Monitorizare
(nume, prenume, semnătura)
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Anexa 20
DECLARATIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENTIALITATE ŞI
IMPARTIALITATE PENTRU ETAPELE DE EVALUARE ADMINISTRATIVA, A
ELIGIBILITATII, TEHNICO-ECONOMICA SI DE SELECTIE A CERERILOR DE
FINANTARE
Eu, subsemnatul/subsemnata ……………………………
(nume, prenume, instituţia),fiind numit/ă
pentru a face parte din Comisia de evaluare/selecţie constituită pentru evaluarea/selecţia următoarelor
Cereri de finantare:
Cod proiect

Solicitant

1. declar prin prezenta că :
a) nu sunt în legătură directă sau indirectă cu niciuna dintre propunerile de Cereri de finanțare ce
îmi sunt atribuite spre evaluare şi selecţie, cu nici unul dintre Solicitanţi;
b) am competenţa de a evalua şi selecta Cererile de finanțare care solicită sprijin public
nerambursabil, pentru implementarea proiectelor propuse in cadrul strategiei de dezvoltare
locală integrată a judetului Braila, acordat din Fondul European pentru Pescuit şi Bugetul
naţional pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti;
c) nu am fost implicat în elaborarea proiectului, nu am sprijinit cu informaţii care să conducă la
competiţie neloială;
d) nu am informaţii privind implicarea rudelor până la gradul al doilea inclusiv sau parteneri în
elaborarea Cererilor de finanțare supuse evaluării/selecţiei;
e) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capital subscris la Solicitantul care solicită
sprijin public nerambursabil acordat din Fondul European pentru Pescuit şi Bugetul naţional;
f) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau supervizare a
Solicitantului care solicită sprijin public nerambursabil acordat din Fondul European pentru
Pescuit şi Bugetul naţional;
g) nu am informaţii privind implicarea persoanelor cu care mă aflu în relaţii profesionale sau
personale în elaborarea Cererilor de finanțare;
h) nu voi divulga Solicitanţilor sau altor persoane - cu excepţia celor implicate oficial, informaţiile
referitoare la rezultatele evaluării/selecţiei Cererilor de finanțare;
i) cunosc prevederile legislaţiei privind conflictul de interese.
2. Confirm că în cazul în care eu descopăr în perioada evaluării/selecţiei fie o legătură specificată la
pct. 1 din prezenta declaraţie, fie faptul că vreuna dintre propunerile Cererilor de finanțare este în
afara domeniilor mele de competenţă, voi declara aceasta imediat şi voi propune să mă retrag din
Comisia de selecţie pentru propunerea în cauză.
Mă voi supune deciziei Managerului şi voi accepta recuzarea mea.
3. Sunt de acord ca în cazul în care:
a) o legătură specificată la pct. 1 din prezenta declaraţie mi-a fost cunoscută iar eu nu am
declarat aceasta
sau
b) nu am respectat vreuna dintre obligaţiile asumate,
FLAG Braila are dreptul să mă excludă imediat din Comisia de selecţie şi iau la cunoştinţă, cu aceasta
ocazie, că nu voi putea participa în următorii trei ani la evaluarea/selectarea cererilor de finanţare care
solicită sprijin public nerambursabil acordat din Fondul European pentru Pescuit şi Bugetul naţional.

Data…………..

Semnătura…………….
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Anexa 21
Declaraţie de disponibilitate pe perioada desfăşurării sesiunii
de evaluare a Cererilor de finantare

Subsemnatul(a)................................ funcţia............................. în cadrul
..................................... nominalizat în Comisia de Evaluare a Cererilor de finantare,
declar ca sunt disponibil pe întreaga perioada a desfăşurării acestei evaluări şi nu am
nici un alt angajament care să îngreuneze desfăşurarea acestei sesiuni (deplasări în
străinătate, în ţară, membru în alte comitete).

De asemenea, mă angajez să respect programul de lucru al Comisiei şi să particip la
toate reuniunile acesteia.

Semnătura,

.........

Data

...........
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Anexa 22

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A DOCUMENTELOR

Astăzi, ....................................,subsemnatul (a) ................................................., expert în
cadrul FLAG şi ....................................., secretarul Comisiei de evaluare, am procedat primul
la predarea şi al doilea la preluarea urmatoarelor Cereri de finantare

Cod proiect

Solicitant

conforme din punct de vedere administrativ şi declarate eligibile din punct de vedere al
criteriilor de eligibilitate de catre FLAG Braila în perioada ..................................................,
cuprinzând ........... pagini dactilografiate.

Am predat,

Am primit,

(nume, prenume, calitatea, semnătura,data)

(nume, prenume, calitatea, semnătura,data)
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Anexa 23

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A DOCUMENTELOR

Astăzi, ....................................,subsemnatul (a) ................................................., secretarul
Comisiei de evaluare şi ....................................., expert în cadrul FLAG Braila am procedat
primul la predarea şi al doilea la preluarea următoarelor Cereri de finantare:

Cod proiect

Solicitant

conforme din punct de vedere administrativ, declarate eligibile din punct de vedere al
criteriilor de eligibilitate si evaluate de către Comisia de evaluare în
perioada..................................................,cuprinzând...........pagini dactilografiate.

Am predat,

Am primit,

(nume, prenume, calitatea, semnătura,data)

(nume, prenume, calitatea, semnătura,data)
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Anexa 24.1 T
Grila de evaluare tehnica a Cererilor de finantare

M 1.1.1 – Sprijinirea dezvoltarii INFRASTRUCTURII si SERVICIILOR IN
SECTORUL PESCARESC
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………
Nr
crt
1

Criterii de evaluare tehnică

Punctaj

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale măsurii

Maxim 25
Minim 12

1.1
1.2

În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii
în ce măsură contribuie la menţinerea calităţii şi asigurarea siguranţei
produselor
în ce măsură contribuie la creşterea siguranţei la locul de muncă /şi la
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a igienei
în ce măsură contribuie la crearea / menţinerea de noi locuri de muncă
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu, creşterea randamentului energetic
Calitatea şi maturitatea proiectului

10
5

Coerenţa documentaţiei tehnico economice,
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea soluţiei tehnice,
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile

2,5
5
10
2,5

1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
4

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
205

5
2
3

Maxim 20
Minim 5

Maxim 5
Minim 1

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

4.1
5
5.2
5.3

operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investiţiei )
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

5

Maxim 5
Minim 1
2,5
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5

şi experienţă)
Punctajul minim: 30 de puncte.
Punctajul maxim: 55 puncte
Punctajul obtinut:……….
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.1 E
Grila de evaluare economico-financiara a Cererilor de finantare

M 1.1.1 – Sprijinirea dezvoltarii INFRASTRUCTURII si SERVICIILOR IN
SECTORUL PESCARESC
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………
Nr
crt
1
1.4
1.6
2

Criterii de evaluare economica şi financiară

Punctaj

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale
măsurii
în ce măsură contribuie la crearea / menţinerea de noi locuri de muncă
în ce măsură promovează egalitatea de şanse
Calitatea şi maturitatea proiectului

Maxim 5
Minim 3
3
2

Maxim 20
Minim 5

3

2,5
Coerenţa documentaţiei tehnico economice,
5
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
2,5
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Calitatea analizei de piaţă (existenţa şi calitatea datelor şi coerenţa 10
analizei)
- dacă este cazul
Maxim 5
Buget

3.1

Minim 1
Corelat cu activităţile propuse pentru obţinerea rezultatelor scontate 2,5

2.1
2.2
2.4
2.5
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3.2
4
4.2
5
5.1
5.2
5.3

(toate costurile au fost incluse şi corect împărţite pe tipuri de cheltuieli
şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate)
raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de rezultatele
dorite)
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

2,5
Maxim 5
Minim 1
5

Maxim 10
Minim 2
5
capacitatea financiară
2,5
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului 2,5

(studii şi experienţă)

Punctajul minim: 30 puncte *
*In cazul in care pct. 2.5 nu se aplica, punctajul expertului financiar trebuie sa fie mai mare sau egal cu 20
puncte

Punctajul maxim: 45
Punctajul obtinut:……………
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
208

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Anexa 24.2 T
Grila de evaluare tehnica a Cererilor de finantare

M 1.1.2 – Sprijinirea dezvoltarii TURISMULUI SUSTENABIL in beneficiul
sectorului pescaresc
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………
Nr
crt
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

Criterii de evaluare tehnică

Punctaj

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale
măsurii
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii
în ce măsură contribuie la menţinerea calităţii şi asigurarea siguranţei
produselor
în ce măsură contribuie la creşterea siguranţei la locul de muncă /şi la
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a igienei
în ce măsură contribuie la crearea / menţinerea de noi locuri de muncă
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu, creşterea randamentului energetic
Calitatea şi maturitatea proiectului

Maxim 25
Minim 12
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2.1
2.2
2.3
2.4
4
4.1
5
5.2
5.3

Coerenţa documentaţiei tehnico economice,
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea soluţiei tehnice,
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investiţiei )
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului
(studii şi
experienţă)

Punctajul minim: 30 puncte.
Punctaj maxim: 55 puncte
Punctaj obtinut:………..
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.2 E
Grila de evaluare economica si financiara a Cererilor de finantare

M 1.1.2 – Sprijinirea dezvoltarii TURISMULUI SUSTENABIL in beneficiul
sectorului pescaresc
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………
Nr
crt
1
1.4
1.6
2
2.1
2.2
2.4
2.5

3
3.1

Criterii de evaluare economica şi financiară

Punctaj

Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale
măsurii
în ce măsură contribuie la crearea / menţinerea de noi locuri de muncă
în ce măsură promovează egalitatea de şanse
Calitatea şi maturitatea proiectului

Maxim 5
Minim 3

Coerenţa documentaţiei tehnico economice,
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Calitatea analizei de piaţă (existenţa şi calitatea datelor şi coerenţa
analizei)
- dacă este cazul
Buget

2,5
5
2,5
10

Corelat cu activităţile propuse pentru obţinerea rezultatelor scontate
(toate costurile au fost incluse şi corect împărţite pe tipuri de cheltuieli
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3.2
4
4.2
5
5.1
5.2
5.3

şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate)
raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de rezultatele
dorite)
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
capacitatea financiară
experienţa anterioară de management de proiect
calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului
(studii şi
experienţă)

2,5
Maxim 5
Minim 1
5
Maxim 10
Minim 2
5
2,5
2,5

Punctajul minim: 30 puncte *
*In cazul in care pct. 2.5 nu se aplica, punctajul expertului financiar trebuie sa fie mai mare sau egal cu 20
puncte

Punctajul maxim: 45
Punctajul obtinut:……………
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.3 T
Grila de evaluare tehnica a Cererilor de finantare

M 2.1.1 – Revitalizarea și valorificarea identității comunitare
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………

Nr
crt
1

Criterii de evaluare tehnică

Punctaj

Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii

Maxim 25
Minim 12

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

10
5
5
2
3

2

În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii
În ce măsură contribuie la informarea adecvata a cetăţeanului
În ce măsură sunt promovate produse cu denumire de origine
în ce măsură contribuie la promovarea produselor cu calitate certificată
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu, creşterea randamentului energetic
Calitatea şi maturitatea proiectului

2.1
2.2
2.3
2.4

Coerenţa documentaţiei tehnico-economice,
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
Fezabilitatea soluţiei propuse,
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

2,5
5
10
2,5
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4
4.1

5
5.2
5.3

Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investiţiei, operaţiunea se va continua - va avea rezultate şi după
finalizarea proiectulu )
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

Maxim 5
Minim 1
5

Maxim 5
Minim 1
2,5
experienţa anterioară de management de proiect
calificare personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5

şi experienţă)
Punctajul minim: 30 puncte.
Punctaj maxim: 55 puncte
Punctaj obtinut:………..
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.3 E
Grila de evaluare economica si financiara a Cererilor de finantare

M 2.1.1 – Revitalizarea și valorificarea identității comunitare
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………
Nr
crt
1

Criterii de evaluare economica şi financiară

Punctaj

Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii

Maxim 5
Minim 3

1.4
1.6

în ce măsură contribuie la promovarea produselor cu calitate certificată
în ce măsură promovează egalitatea de şanse
Calitatea şi maturitatea proiectului

3
2

2

Maxim 20
Minim 5

3

2,5
Coerenţa documentaţiei,
5
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
2,5
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
Calitatea analizei de piata (existenta datelor si coerenta analizei) – 10
daca este cazul
Maxim 5
Buget

3.1

Minim 1
Corelat cu activităţile propuse pentru obţinerea rezultatelor scontate 2,5

3.2

(toate costurile au fost incluse şi corect împărţite pe tipuri de cheltuieli
şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate)
raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de rezultatele 2,5

2.1
2.2
2.4
2.5
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4
4.2

5
5.1
5.2
5.3

dorite)
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar
(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei, beneficiarul va
putea continua din alte surse activităţile începute)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

Maxim 5
Minim 1
5

Maxim 10
Minim 2
5
capacitatea financiară
2,5
experienţa anterioară de management de proiect
calificare personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5

şi experienţă)
Punctajul minim: 30 puncte *
*In cazul in care pct. 2.5 nu se aplica, punctajul expertului financiar trebuie sa fie mai mare sau egal cu 20
puncte

Punctajul maxim: 45
Punctajul obtinut:……………

Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.4 T
Grila de evaluare tehnica a Cererilor de finantare

M 2.1.2 – CONSERVAREA BIODIVERSITATII
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………

Nr
crt
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Criterii de evaluare tehnică
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii

Punctaj

Maxim 25
Minim 12
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii
10
În ce măsura contribuie la protectia si gestionarea mediului in 5
habitatele naturale
În ce măsură contribuie la actiuni de consultare, constientizare si 5
informare privind conservarea resurselor natural si de mediu
Existenţa unui interes comun cu un scop mai larg de demarare a 2
campaniilor de ecologizare
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de
3
mediu
Calitatea şi maturitatea proiectului
Maxim 20
Minim 5
Coerenţa documentaţiei tehnico-economice,
2,5
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
5
Fezabilitatea soluţiei propuse,
10
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
2,5
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Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
4.1 operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investiţiei, operaţiunea se va continua - va avea rezultate şi după
finalizarea proiectulu )
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
5
4

Maxim 5
Minim 1
5

Maxim 5
Minim 1
5.2 experienţa anterioară de management de proiect
2,5
5.3 calificare personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5
şi experienţă)
Punctajul minim: 30 de puncte.
Punctajul maxim: 55 de puncte.
Punctaj obtinut:…………
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.4 E
Grila de evaluare economica si financiara a Cererilor de finantare

M 2.1.2 – CONSERVAREA BIODIVERSITATII
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………

Nr
crt
1
1.4
1.6
2
2.1
2.2
2.4
2.5

3
3.1

Criterii de evaluare economica şi financiară
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii

Punctaj

Maxim 5
Minim 3
Existenţa unui interes comun cu un scop mai larg de demarare a 3
campaniilor de ecologizare
în ce măsură promovează egalitatea de şanse
2
Calitatea şi maturitatea proiectului
Maxim 20
Minim 5
Coerenţa documentaţiei,
2,5
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
5
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
2,5
Calitatea analizei de piata (existenta datelor si coerenta analizei) – 10
daca este cazul
Buget
Maxim 5
Minim 1
Corelat cu activităţile propuse pentru obţinerea rezultatelor scontate 2,5
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(toate costurile au fost incluse şi corect împărţite pe tipuri de cheltuieli
şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate)
3.2 raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de rezultatele
dorite)
4
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
4.2 operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar (beneficiarul
va putea continua din alte surse activităţile începute)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
5

2,5
Maxim 5
Minim 1
5

Maxim 10
Minim 2
5.1 capacitatea financiară
5
5.2 experienţa anterioară de management de proiect
2,5
5.3 calificare personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5
şi experienţă)
Punctajul minim: 30 puncte *
*In cazul in care pct. 2.5 nu se aplica, punctajul expertului financiar trebuie sa fie mai mare sau egal cu 20
puncte

Punctajul maxim: 45
Punctajul obtinut:……………
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.5 T
Grila de evaluare tehnica a Cererilor de finantare

M 2.2.1 – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA a persoanelor din sectorul
pescaresc
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………

Nr
crt
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

Criterii de evaluare tehnică
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii

Punctaj

Maxim 25
Minim 12
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii
10
În ce măsura contribuie la îmbunătăţirea siguranţei şi a condiţiilor de 5
lucru
În ce măsură contribuie la îmbunătăţirea calificărilor profesionale
5
Existenţa unui interes comun cu un scopul mai larg decât măsurile 2
normale luate de întreprinderile private
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de
3
mediu, creşterea randamentului energetic
Calitatea şi maturitatea proiectului
Maxim 20
Minim 5
Coerenţa documentaţiei,
2,5
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
5
Fezabilitatea soluţiei propuse,
10
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2.4 Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
4
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
4.1 operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investiţiei, operaţiunea se va continua - va avea rezultate şi după
finalizarea proiectulu )
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
5

2,5
Maxim 5
Minim 1
5

Maxim 5
Minim 1
5.2 experienţa anterioară de management de proiect
2,5
5.3 calificare personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5
şi experienţă)
Punctajul minim: 30 de puncte.
Punctajul maxim: 55
Punctajul obtinut:…………..
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
222

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Anexa 24.5 E
Grila de evaluare economica si financiara a Cererilor de finantare

M 2.2.1 – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA a persoanelor din sectorul
pescaresc
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………

Nr
crt
1
1.4
1.6
2
2.1
2.2
2.4
2.5

3
3.1

Criterii de evaluare economica şi financiară
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii

Punctaj

Maxim 5
Minim 3
Existenţa unui interes comun cu un scopul mai larg decât măsurile 3
normale luate de întreprinderile private
în ce măsură promovează egalitatea de şanse
2
Calitatea şi maturitatea proiectului
Maxim 20
Minim 5
Coerenţa documentaţiei,
2,5
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
5
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
2,5
Calitatea analizei de piata (existenta datelor si coerenta analizei) – 10
daca este cazul
Buget
Maxim 5
Minim 1
Corelat cu activităţile propuse pentru obţinerea rezultatelor scontate 2,5
(toate costurile au fost incluse şi corect împărţite pe tipuri de cheltuieli
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şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate)
3.2 raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de rezultatele
dorite)
4
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
4.2 operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar (beneficiarul
vaputea continua din alte surse activităţile începute)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
5

2,5
Maxim 5
Minim 1
5

Maim 10
Minim 2
5.1 capacitatea financiară
5
5.2 experienţa anterioară de management de proiect
2,5
5.3 calificare personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5
şi experienţă)
Punctajul minim: 30 puncte *
*In cazul in care pct. 2.5 nu se aplica, punctajul expertului financiar trebuie sa fie mai mare sau egal cu 20
puncte

Punctajul maxim: 45
Punctajul obtinut:……………
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.6 T
Grila de evaluare tehnica a Cererilor de finantare

M 2.2.2 – Incurajarea INITIATIVELOR DE COOPERARE privind dezvoltarea
sectorului pescaresc
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………

Nr
crt
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Criterii de evaluare tehnică
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii

Punctaj

Maxim 25
Minim 12
În ce măsură contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii
10
În ce măsura contribuie la îmbunătăţirea siguranţei şi a condiţiilor de 5
lucru
În ce măsură contribuie la îmbunătăţirea calificărilor profesionale
5
Existenţa unui interes comun cu un scopul mai larg decât măsurile 2
normale luate de întreprinderile private
în ce măsură contribuie la respectarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de
3
mediu, creşterea randamentului energetic
Calitatea şi maturitatea proiectului
Maxim 20
Minim 5
Coerenţa documentaţiei,
2,5
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
5
Fezabilitatea soluţiei propuse,
10
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
2.5
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Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
4.1 operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investiţiei, operaţiunea se va continua - va avea rezultate şi după
finalizarea proiectulu )
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
5
4

Maxim 5
Minim 1
5

Maxim 5
Minim 1
5.2 experienţa anterioară de management de proiect
2,5
5.3 calificare personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5
şi experienţă)
Punctajul minim: 30 de puncte.
Punctajul maxim: 55
Punctajul obtinut:………….
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 24.6 E
Grila de evaluare economica si financiara a Cererilor de finantare

M 2.2.2 – Incurajarea INITIATIVELOR DE COOPERARE privind dezvoltarea
sectorului pescaresc
Nr. de înregistrare…………………… /Data………………….
Titlul strategiei: …………………………………………
Numărul de înregistrare al Cererii de finantare: ……………..........
Solicitantul: Denumire:……………………………………………………………
Statutul juridic…………………………………………………………………..
Fax:………………….Tel:……………………….Email:……………………………………
Reprezentantul legal:Nume/prenume:…………………………
Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):……………………………
Fax:………………….Tel:……………………Email:……………………………………
Durata de implementare a proiectului:
Data de începere:………………………….Data finalizării…………………….
Bugetul propus:……………………………………………………………………

Nr
crt
1
1.4
1.6
2
2.1
2.2
2.4
2.5

3
3.1

Criterii de evaluare economica şi financiară
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii

Punctaj

Maxim 5
Minim 3
Existenţa unui interes comun cu un scopul mai larg decât măsurile 3
normale luate de întreprinderile private
în ce măsură promovează egalitatea de şanse
2
Calitatea şi maturitatea proiectului
Maxim 20
Minim 5
Coerenţa documentaţiei,
2,5
Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii,
5
Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului
2,5
Calitatea analizei de piata (existenta datelor si coerenta analizei) – 10
daca este cazul
Buget
Maxim 5
Minim 1
Corelat cu activităţile propuse pentru obţinerea rezultatelor scontate 2,5
(toate costurile au fost incluse şi corect împărţite pe tipuri de cheltuieli
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şi în concordanţă cu criteriile de eligibilitate)
3.2 raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate de rezultatele
dorite)
4
Sustenabilitatea tehnică şi financiară a proiectului după încetarea
finanţării nerambursabile
4.2 operaţiunea este sustenabilă din punct de vedere financiar (beneficiarul
vaputea continua din alte surse activităţile începute)
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului
5

2,5
Maxim 5
Minim 1
5

Maxim 10
Minim 2
5.1 capacitatea financiară
5
5.2 experienţa anterioară de management de proiect
2,5
5.3 calificare personalului propus pentru implementarea proiectului (studii 2,5
şi experienţă)
Punctajul minim: 30 puncte *
*In cazul in care pct. 2.5 nu se aplica, punctajul expertului financiar trebuie sa fie mai mare sau egal cu 20
puncte

Punctajul maxim: 45
Punctajul obtinut:……………
Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.
Punctaj total:
Sinteza generală a evaluării:

Expert
Nume şi prenume:…………………………………………
Semnătură: …………………………………………………
Data:…………………………………………………………
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Anexa 25.1
Lista cheltuielilor eligibile estimative
MĂSURA:
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
RO …………………………..
Titlul proiectului …………………………………………………………………..
Denumirea solicitantului:………………………………...................................
Nr
crt

Denumire cheltuiala

Valoarea eligibila din
dosarul Cererii de
finantare
-lei-

Valoare eligibila
rezultata in urma
evaluarii tehnicoeconomice
-lei-

1
2
3
….
TOTAL

Evaluatori

Nume si prenume

Semnatura

Tehnic
Economic si
financiar
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Anexa 25.2
APROBAT,
Presedinte FLAG
(nume, prenume, semnătura,data)
AVIZAT,
Manager FLAG
(nume, prenume, semnătura,data)
PROPUN SPRE APROBARE,
Preşedintele Comisiei de evaluare
(nume, prenume, semnătura,data)

RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA
Nr… …….…../……….
MĂSURA:
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
RO …………………………..
Titlul proiectului …………………………………………………………………..
Valoarea propusa…………………………………………………………….
Teritoriul vizat ………………………………………………………………..
Denumirea solicitantului:………………………………...................................
Statutul juridic ……………………………………………………………….........
Cod de înregistrare fiscală:……………………………………………….........
Număr de la Registrul Asociatiilor si fundatiilor: ……………………………
Date personale ale reprezentantului legal
Nume si Prenume:……………...…………………………………………………
Calitate: ……………...………………………………………………………………

I. Documentele suport care stau la baza procesului de evaluare

a) Cererea de finantare;
b) Plan de afaceri, studio de fezabilitate/memoriu justificativ;
c) Grila de evaluare tehnica si financiara a Cererilor de finantare aprobată;
d) Criteriile de evaluare şi selecţie aprobate;
e) Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, in vigoare la momentul depuneri Cererii
de finantare;
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f) Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, in vigoare la
momentul depuneri Cererii de finantare;
g) Ghidul solicitantului, inclusiv Corrigendum-urile publicate până la momentul depunerii
Cererii de finantare .
II. Documente rezultate în urma procesului de evaluare
Grila de evaluare tehnica nr…../data…..
Grila de evaluare economica si financiara nr…../data…..
Nota de solicitare a informatiilor suplimentare nr……/data…..
III.Obiectivele proiectului propuse in Cererea de finantare
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
IV. Capacitatea tehnico-economica si financiara a Solicitantului de implementare a
proiectului
………………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
V. Viabilitatea tehnica a proiectului propus in Cererea de finantare
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
VI. Viabilitatea financiara a proiectului propus in Cererea de finantare
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
VII. Punctaj obţinut la evaluare
Evaluatori

Punctaj

Nume si prenume

Semnatura

Tehnic
Economic
financiar

si

suma
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VIII. Concluzia evaluarii:
Selectat: □

Neselectat:

□

Valoarea totala:

lei

Valoarea totala eligibila *) :

lei

Contributia
beneficiarului
valoarea totala eligibila:

din

lei

Valoarea nerambursabila:

lei

Valoarea neeligibila:

lei

*) Anexa 25.1 – Lista Cheltuielilor eligibile estimative

Secretar:
(nume, prenume, semnătura,data)

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
232

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Anexa 25.3
Fisa de verificare
a calitatii Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul extern
pentru cererea de finantare RO……………………

Nr
crt
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

3
3.1

3.2

Criterii de verificare

Da

Relevanta proiectului pentru obiectivele axei
prioritare si ale masurii
Este relevanta justificarea cu privire la realizarea
obiectivelor specifice ale masurii in raport cu punctajul
acordat?
Este justificata masura in care contribuie la mentinerea
calitatii si sigurantei produselor, in raport cu punctajul
acordat?
Este justificata masura in care contribuie la cresterea
sigurantei la locul de munca/si la imbunatatirea
conditiilor de lucru si a igienei in raport cu punctajul
acordat?
Este justificata masura in care cererea de finantare
contribuie la crearea/mentinerea de noi locuri de munca
in raport cu punctajul acordat?
Punctajul acordat concorda cu justificarea masurii in
care contribuie la respectarea sau imbunatatirea
conditiilor de mediu, cresterea randamentului
energetic?
Este relevanta justificarea cu privire la masura in care
promoveaza egalitatea de sanse in raport cu punctajul
acordat?
Calitatea si maturitatea proiectului
Justificarea punctajului acordat este corelata cu
argumentarea coerentei documentatiei tehnicoeconomice?
Claritatea metodologiei de implementare a operatiunii
este justificata in accord cu punctajul acordat?
Argumentatia cu privire la fezabilitatea solutiei tehnice
este in accord cu punctajul acordat?
Punctajul acordat pentru criteriul privind fezabilitatea
calendarului de implementare a proiectlui este corelat
cu justificarea acestuia?
Justificarea punctajului acordat este corelata cu
argumentarea privind calitatea analizei de piata
(existenta si calitatea datelor si coerenta analizei)
Buget
Argumentatia cu privire la corelarea activitatilor propuse
pentru obtinerea rezultatelor scontate (toate costurile
au fost incluse si correct impartite pe tipuri de cheltuieli
si in concordanta cu criteriile de eligibilitate) este in
accord cu punctajul acordat?
Raportul cost-beneficiu (costurile sunt realiste si
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justificate de rezultatele dorite) este punctate
corespunzator fata de argumentatia evaluatorilor?
Sustenabilitatea tehnica si financiara a proiectului
dupa incetarea finantarii nerambursabile
Argumentatia cu privire la sustenabilitatea operatiunii
din punct de vedere tehnic (durabilitatea investitiei si
perspective comerciale bune) este in accord cu
punctajul acordat?
Argumentatia cu privire la sustenabilitatea operatiunii
din punct de vedere financiar (profitabilitate si perioada
de recuparare a investitiei) este in accord cu punctajul
acordat?
Capacitatea beneficiarului pentru implementarea
proiectului
Capacitatea financiara este punctata corespunzator
fata de argumentatia evaluatorilor?
Justificarea punctajului acordat este corelata cu
argumentarea experientei anterioare in managementul
de proiect?
Punctajul acordat pentru criteriul privind calificarea
personalului propus pentru implementarea proiectului
(studii si experienta) este corelat cu justificarea
acestuia?

4
4.1

4.2

5
5.1
5.2

5.3

Observatii:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Concluzia verificarii:


Propus spre aprobare



Respins *

*Propuneri:


returnarea spre completare / revizuire a Raportului de evaluare realizat de evaluatorul
extern:



Respingerea Raportului de evaluare realizat de evaluatorul extern insotit de
solicitarea unei noi evaluari de catre echipa de evaluator ai prestatorului extern
independent.

Intocmit: Membru Comisie selectie
Nume si prenume
Semnatura
Data
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Anexa 25.4
APROBAT,
Presedinte FLAG
(nume, prenume, semnătura,data)
AVIZAT,
Manager FLAG
(nume, prenume, semnătura,data)
PROPUN SPRE APROBARE,
Preşedintele Comisiei de selectie
(nume, prenume, semnătura,data)

RAPORTUL COMISIEI DE SELECTIE
Nr… …….…../……….
I. Lista cererilor de finantare propuse pentru a fi analizate
Nr crt

Masura

Solicitant

Nr Cerere de
finantare

Valoarea
cerereii de
finantare
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabil
(lei)

1
2
….
TOTAL

-

-

II. Documentele suport care stau la baza procesului de evaluare
a) Cererea de finantare impreuna cu anexele;
b) Lista Cererilor de finantare selectate/neselectate pentru finantare
c) Grilele de evaluare şi Rapotul de evaluare tehnica si financiara;
d) Fisa de verificare a Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul extern;

III. Discutii
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IV. Lista cererilor de finantare selectate in vederea finantarii
Nr crt

Masura

Solicitant

Nr Cerere de
finantare

Valoarea
cerereii de
finantare
(lei)

1
2
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….
TOTAL

-

-

V. Lista cererilor de finantare selectate - fara finantare
Nr crt

Masura

Solicitant

Nr Cerere de
finantare

Valoarea
cerereii de
finantare
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabil
(lei)

Valoarea
cerereii de
finantare
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabil
(lei)

1
2
….
TOTAL

-

-

VI. Lista cererilor de finantare respinse
Nr crt

Masura

Solicitant

Nr Cerere de
finantare

1
2
….
TOTAL

-

-

VII. Lista cererilor de finantare transmise catre evaluatorul extern in vederea
reevaluarii
Nr crt

Masura

Solicitant

Nr Cerere de
finantare

Valoarea
cerereii de
finantare
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabil
(lei)

1
2
….
TOTAL

-

-

Comisia de selectie:

Functia
Presedinte
Membru
Membru
.....
Secretar

Nume si prenume

Semnatura
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Anexa 26

LISTA PROIECTELOR RECOMANDATE PENTRU FINANŢARE
În urma finalizării etapei procedurale de evaluare şi selectare a Cererilor de finantare
şi având în vedere Rapoartele Comisiei de selecţie, anexate, recomandăm pentru finanţare
următoarele proiecte:

Cod proiect

Solicitant

Punctaj obţinut în
urma
evaluări/selectării

Preşedinte comisie de selectie
Nume Prenume
data, semnătură

Întocmit,
Secretar: Nume, prenume, dată, semnătură
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Anexa 27.1
NOTIFICARE BENEFICIAR CU PRIVIRE LA FINALIZAREA ETAPEI DE EVALUARE
TEHNICO-ECONOMICA SI TRECERE IN ETAPA DE SELECTIE

Nr…………. / Data ……..
În atenţia
Denumirea solicitantului: …………………………………
Adresa solicitantului: …………………………………

Stimată Doamnă /Stimate Domn,
Vă informăm că, după finalizarea etapei de evaluare tehnico-economică a Cererii
dumneavoastră de finanțare nr. …………………………..…..…… depusă la FLAG
Brăila pentru proiectul cu titlul …………………………………, aceasta a obținut un
număr de............puncte, trecând astfel în următoarea etapă, de selecție.

Cu stimă,
Manager FLAG Braila
(nume, prenume, semnătura şi ştampila)

Întocmit,

Verificat,

Expert

Expert

(nume, prenume, semnătura)

(nume, prenume, semnătura)

Avizat,
Coordonator Evaluare/Monitorizare
(nume, prenume, semnătura)
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Anexa 27.2
NOTIFICARE SOLICITANT
Respingere tehnico-economic

Nr……. / Data ……..
În atenţia
Denumirea Solicitantului: …………………………………
Adresa Solicitantului: …………………………………
Stimată Doamnă /Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că Cererea de finantare nr. ………………………………… depusă la
FLAG Braila pentru proiectul cu titlul …………………………………nu a trecut in urmatoarea
etapa de selectie pentru finanţare prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013,
obţinând în etapa de evaluare tehnico-economica un număr de …....… puncte.
Motivele care au condus la respingerea Cererii de finanțare au fost următoarele:
………………………………………………….
……………………………………………………..
Vă informăm că aveţi posibilitatea să contestaţi punctajul obţinut la etapa de evaluare
tehnico-economica în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului si ale legislaţiei in
vigoare.
Contestaţia poate fi depusa prin poştă cu confirmare de primire sau personal la sediul FLAG
Braila, str Anghel Saligny nr 24, in termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii acestei
notificări.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de Programul Operaţional pentru Pescuit 20072013.

Cu stimă,
Manager FLAG
(nume, prenume, semnătura,data)
Întocmit,
Expert 1

Verificat,
Expert 2

(nume, prenume,
semnătura,data)

(nume, prenume,
semnătura,data)

Avizat
Coordonator EvaluareMonitorizare
(nume, prenume,
semnătura,data)
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Anexa 28.1
NOTIFICARE SOLICITANT
Acceptare selectie

Nr…………. / Data ……..
În atenţia
Denumirea solicitantului: …………………………………
Adresa solicitantului: …………………………………

Stimată Doamnă /Stimate Domn,
Vă informăm că, după finalizarea etapei de selectie a Cererii dumneavoastră de
finanțare nr. …………………………..…..…… depusă la FLAG Brăila pentru proiectul
cu titlul …………………………………, aceasta a fost selectată de către Comisia de
selecție a FLAG Brăila în vederea finanțării.
Veți primi o notificare din partea DGP-AM POP privind rezultatul final al evaluării și
selectării cererii dumneavoastră de finanțare.

Cu stimă,
Presedinte FLAG Braila
(nume, prenume, semnătura şi ştampila)
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Anexa 28.2
NOTIFICARE SOLICITANT
Respingere selectie

Nr……. / Data ……..
În atenţia
Denumirea Solicitantului: …………………………………
Adresa Solicitantului: …………………………………
Stimată Doamnă /Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că Cererea de finantare nr. ………………………………… depusă la
FLAG Braila pentru proiectul cu titlul …………………………………nu a fost selectată pentru
finanţare prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.
Motivele care au condus la respingerea Cererii de finantare au fost următoarele:
………………………………………………….
……………………………………………………..
Vă informăm că aveţi posibilitatea să contestaţi rezultatul etapei de selectie în conformitate
cu prevederile Ghidului solicitantului si ale legislaţiei in vigoare.
Contestaţia poate fi depusa prin poştă cu confirmare de primire sau personal la sediul FLAG
Braila, str Anghel Saligny nr 24, in termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii acestei
notificări.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de Programul Operaţional pentru Pescuit 20072013.

Cu stimă,
Presedinte FLAG
(nume, prenume, semnătura,data)
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Anexa 29

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. de înregistrare :.............../ data…………………
Denumire FLAG ……………..
Vă transmitem alăturat, documentele menţionate în Anexă.

(nume, prenume, semnătura, data, ştampilă-după caz)
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Anexă 29
BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. crt.

Numărul de înregistrare al
documentului (Cerere de
finanţare, dosar
administrativ care cuprinde..
documentul cu nr. de
înregistrare etc.)

Denumirea documentului

1
2
3
4
5

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

FLAG Braila
Am primit :
(nume, prenume, semnătura, data)
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Anexa 30
LISTA PROIECTELOR SELECTATE ŞI PROPUSE PENTRU FINANŢARE DE CĂTRE
FLAG BRAILA
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Nume măsură din
Nr.
crt.

Solicitant

cadrul Strategiei pe
care se depune Cererea
de finanţare

Intensitatea
ajutorului stabilită
pentru Cererea de
finanţare (…%
cofinanţare
publica + ..%
cofinanţare
privată)

Valoarea totală a

Valoarea

Cererii de

eligibilă a Cererii

Valoarea ajutorului

finanţare

de finanţare

public
nerambursabil (lei)

(lei)

(lei)

1.
2,
…

REPREZENTANT FLAG (preşedinte, manager, reprezentant legal)
NUME, PRENUME, DATA, SEMNATURA
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Anexa 32

Limitele intesităţii ajutorului
exprimate ca procentaj din valoarea totală a costurile eligibile, precum şi plafonul sumei
acordat pentru o operaţiune
Nr.
crt.

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

100 % contribuţie

75 % contribuţie publică – 25%

60 % contribuţie publică

publică – 0 % contribuţie

contribuţie privată

– 40 % contribuţie

privată
1. Dacă sunt indeplinite
simultan următoarele
condiţii:

privată
Dacă sunt indeplinite simultan
următoarele condiţii:

Dacă:
- Este vizat interesul

- Este vizat interesul individual

individual faţă de cel

faţă de cel colectiv

colectiv

- Valoarea maximă eligibilă

- valoarea maximă

nerambursabilă a aplicaţiei

eligibilă nerambursabilă

- Beneficiarul este unul

(Cerere de finanţare) nu

a aplicaţiei (Cerere de

colectiv nu un beneficiar

depăşeşte 100.000 Euro

finanţare) este mai

- Este vizat interesul
colectiv faţă de cel
individual

individual (organizaţii ale

mare de 100.000 Euro

producătorilor,
organizaţii profesionale)
- Accesul public la
rezultatele operaţiunii
faţă de prorietatea şi
controlul privat
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Anexa 33
Notificare suspiciune nereguli
Nr................../data înregistrării
Elementele notificării:
Identificarea entitatii/masurii, după caz,
proiect: nr./denumire, altele, după caz/FLAG, după caz,
beneficiar:
denumire,
adresă,
contractului/acordului/deciziei/etc.

1.

reprezentant

legal,

după

caz/nr.

şi

data

INFORMAŢII

DESCRIERE

Sursa/data primei informaţii care a
condus la concluzia că există o
suspiciune de neregulă

Autoritatea de management/organismul intermediar/beneficiarul
Autoritatea de Certificare şi Plată/Autoritatea de Audit/Comisia
Europeană/Curtea de Conturi
Comisia Europeană/Departamentul pentru Lupta Antifraudă
(DLAF)/Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/persoană
fizică cunoscută sau necunoscută)/nr. şi data documentului.

2.

Modul de descoperire a unei
posibile nereguli

Verificări la faţa locului
Misiuni de audit
Misiuni de control.

3.

4.

Tipul constatării/neregulii
suspectate

Neregulă neintenţionată/intenţionată (suspiciune de fraudă)

Descrierea neregulii suspectate
(inclusiv modul producerii)

Plată în exces/necuvenită

Individuală/Cu caracter sistemic (Se completează în conformitate
cu documentul care a stat la baza identificării neregulii).

Plata unei cheltuieli neeligibile
Încălcare normative legale în materie de achiziţii
Încălcare proceduri de lucru (referinţă + scurtă prezentare) Din
neglijenţă/din cauza definirii neclare sau insuficiente a
normativelor legale/procedurilor de lucru
(Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza
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identificării unei posibile nereguli).
5.

Natura cheltuielii

De exemplu: Cheltuieli personal,cheltuieli materiale, cheltuieli
lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli
neeligibile.

6.

Suma suspectată a fi plătită
necuvenit

(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la
baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/În caz
contrar se menţionează că valoarea nu a fost cuantificată în
document).

Se anexează documentul care constituie sursa primei informaţii care a condus la concluzia că există o
suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent).
Manager,
.........................................
(numele/semnătura/data/ştampila)

-----------*1) În funcţie de tipul neregulii (pct. 3), notificarea va fi asupra unei suspiciuni de neregulă sau de fraudă.
*2) Acest format se poate utiliza de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/organismele
intermediare şi în relaţia cu beneficiarii, pentru situaţia în care aceştia - în aplicarea prevederilor art. 29 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora notifică din proprie iniţiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.
Neregula intenţionată (suspiciune de fraudă) reprezintă orice act intenţionat sau de omisiune privind:
Utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect
însuşirea fără drept sau reţinerea ilegală de fonduri / diminuarea resurselor din bugetul general al
Comunităţilor Europene şi / sau a sumelor de cofinanţare aferente de la Bugetul de Stat;
 Nedezvăluirea unor informaţii încălcând o obligaţie specifică cu acelaşi efect prezentat anterior;
 Alocarea/dobândirea respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la Bugetul
General al Comunităţilor Europene şi/sau a sumelor de cofinanţare aferente de la Bugetul de stat;
 Cheltuirea eronată a acestor fonduri în alte scopuri decât cele prevazute iniţial;
 Obţinerea de bani, proprietăţi sau servicii, evitarea plăţii, asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.
Neregula neintenţionată se defineşte ca orice acţiune a unei persoane care face parte dintr-una din instituţiile
implicate (AM, ADDPD sau Beneficiar, Contractor, Consultant etc., produsă din neglijenţă sau fiind, în cea mai
mare parte a cazurilor, rezultatul încălcării procedurilor în vigoare.


Neregula sistemică: rezultatul unui management şi sistem de control eronat / defectuos care nu respectă legea
(europeană sau naţională). Autoritatea respectivă sau statul membru sunt responsabile. Dacă neregula sistemică
nu este corectată la nivelul statului membru, Comisia aplică corecţii financiare.
Acolo unde neregulile sunt sistemice, impactul unei asemenea nereguli va fi evaluat prin prisma tuturor
proiectelor care sunt în situaţia de a fi afectate de neregulile sistemice în cauză.
Neregula accidentală reprezintă acea neregulă care are loc în cazul unei anumite activităţi, dar nu reprezintă o
deficienţă la nivelul întregului sistem de control.
Neregula individuală: rezultatul unei incălcări individuale a condiţiilor, conform cărora s-au atribuit fonduri.
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ANEXA 34 – MODEL CERERE DE FINANTARE

Anexa 01
Formular CF

(Vă rugăm să nu completaţi sau să modificaţi formularul Cererii de Finanţare. Această
menţiune şi menţiunile din acolade nu vor fi scrise în formularul Cererii de finanţare
care se depune la FLAG Braila)

A. PREZENTARE GENERALĂ

A 1. Măsura :…………………………………………………………………………………………

A 2. Denumire solicitant :…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

A 3. Titlu proiect :…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

A 4. Descrierea proiectului :…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

A 5. Amplasarea proiectului:
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Judeţ : …………………………………………….
Comună/Oraş : ……………………………………
Sat/Sector : ………………………………………….

A 6. Valoarea proiectului (lei) :

Valoarea totală a proiectului : …………………………….
Valoarea eligibilă : ………………………………………….
Valoarea neeligibilă : ……………………………………….

A 7. Date despre proiect :

A 7.1
Proiect cu construcţii montaj

Proiect fără construcţii montaj

A 7.2
Modernizare şi/sau Extindere

Investiţie nouă

A 7.3

1. Indicatori de rezultat :
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2. Indicatori de impact :

{ Se vor completa indicatorii de rezultat şi/sau de impact, după caz.

Indicatorii de rezultat : ne permit să măsurăm beneficiul real al rezultatelor imediate asupra
grupului ţintă.
Indicatorii de impact : expresie numerică sau calitativă prin care se desemnează
consecinţele proiectului, dincolo de efectele sale imediate asupra beneficiarilor direcţi. Ei
reflectă efecte pe termen lung care afectează societatea (în sens larg sau restrâns).

I
A 7.4 Informare şi publicitate :

{În baza anexei IV la Contractul de Finanţare, detaliaţi modul de efectuare a informării şi
publicităţii}

A 7.5 Egalitatea de şanse :

{În baza Ordonanţei Guvernului nr. 137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată în M.Of. nr. 99/08.02.2007, detaliaţi modul în care
principiul egalitatea de şanse a fost luat în considerare}

A 7.6 Dezvoltarea durabilă
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{Explicaţi modul în care implementarea proiectului duce la creşterea beneficiilor şi reducerea
efectelor negative având în vedere aspectele: economic, social, protecţia mediului}

B. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

B 1. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

B 1.1 Informaţii privind solicitantul :
Data de înfiinţare : ……………………………………
Cod unic de înregistrare şi/sau Codul de înregistrare fiscală : ………………………….
Forma juridică a unităţii/întreprinderii :

persoană fizică autorizată/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale (OUG
44/2008) ;
{detaliaţi}

persoană juridică;
asociaţii (OUG 26/2000);
organizaţii de producători (Ordin MADR 772/2007);
organisme publice.
organisme semipublice.
{detaliaţi tipul de societate (înfiinţată în baza …….)}

Date financiare
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Cifra de afaceri :

la depunerea

după implementarea

Cererii de Finanţare

proiectului

Întreprindere micro :
(până la 9 persoane şi cifra de afaceri
anuală < 2 mil. €)

Întreprindere mică :
( între10 - 49 persoane şi cifra de
afaceri anuală < 10 mil. €)

Întreprindere mijlocie :
( între 50 - 249 persoane şi cifra de
afaceri anuală <50 mil. €)

Întreprinderi cu număr mai mic de 750 de persoane
persoane sau cifra de afaceri anuală
mai mică de 200 mil. € :

Plătitor de TVA :

da

nu
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B 1.2 Sediul social/Domiciliul stabil/Reşedinţa din România :

Localitate: …………………………………………………….
Strada:……………………………………..Nr.: ………………
bl: …………….. sc.:……………et.:. …….ap.:. ………………
Judeţ: …………………………………………………………
Cod poştal: ……………………………………………………
Telefon fix/mobil : ……………………………………………
Fax : …………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………….

B 2. RESPONSABILUL LEGAL DE PROIECT :

Numele: ………………………………………..
Prenume: ………………………………………..
Funcţia în organizaţie : ………………………………………………………………….
Specimen de semnătură : ……………………………………………………………….

B 2. 1 Informaţii privind responsabilul legal de proiect:

Data naşterii : ………………………………………………………………………….
Cod numeric personal : ……………………………………………………………….
Act de identitate :

B.I : seria :…..…… numărul: ………..… eliberat la data de……….................
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de………………… valabil până la data de : …………………………………….

C.I : seria :…………, numărul: …………. eliberat la data de……………………
de :………………… valabil până la data de : …………………………. ……….

Paşaport : seria :…….., numărul: …….… eliberat la data de………………….
de:…………………...valabil până la data de : …………………………………..

B 2.2 Adresa de corespondenţă a responsabilului legal de proiect:

Localitate: …………………………………………………….
Strada:……………………………………..nr. : ………………
bl: …………….. sc.:……………et.:. …….ap.:. ………………
Judeţ: …………………………………………………………
Cod poştal: ……………………………………………………
Telefon fix/mobil : ……………………………………………
Fax : …………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………….

B.2.3. CAPACITATEA DE MANAGEMENT A SOLICITANTULUI

• Proiecte de investitii derulate anterioare
• Echipa de implementare a proiectului
B 3. INFORMAŢII PRIVIND CONTUL BANCAR/DE TREZORERIE

B 3.1 Denumirea Băncii/Trezoreriei pentru proiecte FEP : …………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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B 3.2 Adresa Băncii/Trezoreriei : ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
B 3.3 Codul IBAN : …………………………………………………………………………………

B 3.4 Titularul contului de Bancă/Trezorerie pentru proiecte FEP : ...……………..............
…………………………………………………………………………………………………
B 3.5 Persoana cu drept de semnătură pentru contul de Bancă/Trezorerie pentru proiecte
FEP : …………………………………………………………………………………………..

Nr.
crt.

Numele şi prenumele persoanelor care au drept de semnătură pentru contul
bancar/de Trezorerie pentru proiecte FEP

Numele şi iniţiala tatălui

Funcţia în cadrul organizaţiei

Prenumele

1.
2.

C. ALTE INFORMAŢII
Perioada de implementare a proiectului: …… luni

D. ACHIZIŢII PUBLICE *
Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor :

Achiziţii publice efectuate dupa încheierea contractului de finanţare

Nr. crt.

Obiectul
contractului

Valoarea

Procedura
aplicată

Data
începerii

Data
finalizării

procedurii

procedurii
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pentru realizarea

(Lei)

proiectului

1
2……

CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele
anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului
pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am cunoştinţă despre nici un motiv pentru care proiectul ar
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă Cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele
solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta Cerere de finanţare am completat-o cunoscând prevederile art. 291 din Codul
Penal.

Data : ………………………..

Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilului legal de proiect:
…………………………………………………………

Semnătura şi ştampila.........................
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Anexa A la cererea de finanţare

DECLARAŢIE
Titlul proiectului:
Denumire
organizaţie/PFA

Cod de înregistrare
fiscală
Nr. de la Registrul
Asociaţiilor şi
Fundaţiilor
Anul înfiinţării
Adresa poştală:
Cod:
Localitate:
Judeţ/Sector:
Adresă poştă
electronică

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI / BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de
<organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în
calitate de …………………al <denumirea solicitant>, cunoscând că falsul în declaraţii (art.
291 din Codul Penal) este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
<denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte
integrantă şi declar că proiectul pentru care se solicită finanţare nu face obiectul unei alte
finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare şi nu a mai beneficiat de finanţare din
alte programe naţionale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de
finanţare pentru aceleaşi echipamente.
Data : ………………………..
Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilul legal de proiect:
…………………………………………………………
Semnătura şi ştampila.........................
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Anexa B la cererea de finanţare

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
Titlul proiectului:
Denumire organizaţie
Cod de înregistrare
fiscală
Nr. de la Registrul
Asociaţiilor şi
Fundaţiilor
Anul înfiinţării
Adresa poştală:
Cod:
Localitate:
Judeţ/Sector:
Adresă poştă
electronică

Prin prezenta, în calitate de viitor beneficiar, mă angajez:







să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în
valoare de ............. Lei, reprezentând ...% din valoarea totală eligibilă a
proiectului;
să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la semnarea
contractului de finanţare nerambursabilă şi să asigur exploatarea şi
mentenanţă în această perioadă;
să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru
scopul declarat în proiect.

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi condiţiile
prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi
completările ulterioare.
Dat : ………………………..
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Numele
,
prenumele
(litere
mari
de
tipar)
proiect:…………………………………………………………

responsabilul

legal

de

Semnătura şi ştampila.........................

Anexa C la cererea de finanţare

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Titlul proiectului:
Denumire organizaţie
Cod de înregistrare
fiscală
Nr. de la Registrul
Asociaţiilor şi
Fundaţiilor
Anul înfiinţării
Adresa poştală:
Cod:
Localitate:
Judeţ/Sector:
Adresă poştă
electronică

În calitate de <functie/reprezentant legal/împuternicit> al <denumirea solicitant>, subsemnatul <nume,
prenume> posesor al CI/BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat(ă) de <organismul emitent>, cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 292 din Codul Penal, declar pe propria
răspundere că:

• <denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte
integrantă, în cadrul POP 2007-2013
• atât <denumire solicitant> cât şi partenerii implicaţi în proiect nu se află în nici una din situaţiile de
mai jos:


au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o
instanţă judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un
apel nu mai este posibil);
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sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional pentru Pescuit le poate dovedi prin orice mijloace;
nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiei la fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru
fondul asigurărilor de sănătate, conform prevederilor legale ale statului în care sunt înregistraţi
sau cele ale statului în care se află Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
pentru Pescuit sau cele ale statului unde urmează a fi implementat proiectul;
au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în
organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale
Comunităţilor;
sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor
provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile
Comisiei Europene.
sunt subiect al unui conflict de interese;
sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional pentru Pescuit prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la
selecţia de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;
au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comitetul de evaluare sau
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit în timpul procesului
de selecţie din cadrul selecţiilor publice de proiecte prezente sau anterioare.

Data : ………………………..

Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilul legal de proiect:
…………………………………………………………

Semnătura şi ştampila.........................
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Anexa D la cererea de finanţare

DECLARAŢIE
PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Titlul proiectului:
Denumire organizaţie
Cod de înregistrare
fiscală
Nr. de la Registrul
Asociaţiilor şi
Fundaţiilor
Anul înfiinţării
Adresa poştală:
Cod:
Localitate:
Judeţ/Sector:
Adresă poştă
electronică

Solicitantul se obligă să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum
şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea (Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin.
1; Codul Muncii, art. 3-9; Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 republicată privind prevenirea
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecţia
maternităţii şi Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal), şi va lua în considerare în
implementarea proiectului toate politicile şi practicile prin care nu va realiza nici o deosebire,
excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de:

• rasă;

• infectare HIV;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naţionalitate;
etnie;
limbă;
religie;
categorie socială;
convingeri;
sex;
orientare sexuală;
vârstă;
handicap;
boală cronică necontagioasă;

• apartenenţă la o categorie
defavorizată;
• precum şi orice alt criteriu care are ca
scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul
politic, economic, social şi cultural sau
în orice alte domenii ale vieţii publice.

Data : ………………………..

Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilul lega de proiect:
…………………………………………………………
Semnătura şi ştampila.........................

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev.2
263

Anexa E la cererea de finanţare

Bugetul proiectului*-investiții

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1

2

1

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
terenului

1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajarea pentru protecţia
mediului şi/sau aducerea la starea iniţială
TOTAL CAPITOL 1
2

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru investiţii

2.1.1 Drumuri de acces
2.1.2 Construcţii si instalaţii
2.2 Utilaje şi echipamente
2.3 Mijloace de transport
2.4 Dotări
2.5 Software şi sisteme de monitorizare
2.6 Tehnologii şi know-how
2.7 Probe tehnologice şi teste
2.8 Instruire şi formare profesională pentru angajaţi

TVA**
Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neeligibile TOTAL
aferent
cheltuieli cheltuielilor
fără TVA fără TVA
eligibile
3

4

5=3+4

6
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2.9 Prime de asigurare (imobile,
răspundere profesională)

bunuri

şi

2.10 Alte cheltuieli
2.11 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului astfel cum sunt menţionate
în
capitolul 2, art.8 din anexa nr.4 la H.G.
nr.28/2008
TOTAL CAPITOL 2
3

CAPITOLUL 3
Contribuţia în natură

3.1 Terenuri
3.2 Clădiri
3.3 Echipamente
3.4 Materiale
TOTAL CAPITOL 3
4

CAPITOLUL 4
Cheltuieli generale ale proiectului

4.1 Cheltuieli privind plata salariilor, remuneraţiilor si
stimulentelor pentru personalul având atribuţii in
implementarea operaţiunii/proiectului efectuate
de beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata
implementării
proiectului/operaţiunii
4.2 Onorarii pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi
4.3 Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor necesare implementării proiectului
4.4 Onorarii pentru elaborarea planului de afaceri /
studiului de fezabilitate / memoriu justificativ
4.5 Brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
active similare
4.6 Cheltuieli privind organizarea de şantier, respectiv
cheltuielile cu lucrări de construcţii şi instalaţii
aferente organizării de şantier şi cheltuielile conexe
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organizării de şantier, astfel cum sunt menţionate la
art. 8 cap. 5 pct. 5.1 din anexa nr. 4 la HG 28/2008
4.7 Cheltuieli diverse si neprevăzute
4.8 Cheltuieli de informare şi publicitate
4.9 Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 4
TOTAL GENERAL
* conform HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MAPDR nr. 392/2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli
eligibile - col 3-, în cazul beneficiarilor eligibili conform OUG nr. 74/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ***
*** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 60% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile fără TVA şi fără contravaloarea contribuţiei în natură pentru
microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari cu mai puţin
de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de 200 MEUR pe an.

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA aferent cheltuielilor eligibile

d.

TVA aferent cheltuielilor neeligibile

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
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b.

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

III

TVA*

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile,
cât şi cheltuieli neeligibile).
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Bugetul proiectului* - expoziții, târguri comerciale

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1

2

1

3

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru organizarea și participarea
la târguri comerciale și expoziții – total, din
care:

1.1 Cheltuieli de deplasare pentru persoanele care
organizează și coordonează acțiunile privind
participarea la târg/expoziție a societății
comerciale, asociației/organizației piscicole
1.2 Transportul, asigurarea și manipularea
exponatelor, mostrelor și materialelor
publicitare, formalitățile vamale aferente
acestora
1.3 Depozitarea ambalajelor aferente exponatelor
pe perioada desfășurării acțiunii promoționale
1.4 Elaborarea proiectului de execuție a standului
1.5 Închirierea, construirea și/sau amenajarea
spațiului expozițional, transportul materialelor
aferente
1.6 Cheltuieli generale pe perioada de desfășurare
a acțiunilor promoționale
1.7 Cheltuieli de reprezentare și de protocol
1.8 Cheltuieli pentru materialele publicitare, de
prezentare și promovare cu caracter economic
general și pentru mediatizarea prezenței
românești la acțiunile promoționale
TOTAL CAPITOL 1
2

TVA**
Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neeligibile TOTAL
aferent
cheltuieli cheltuielilor
fără TVA fără TVA
eligibile

CAPITOLUL 2
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Alte cheltuieli – total, din care
2.1. Alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru
realizarea târgurilor și expozițiilor/campaniilor de
promovare/studiilor de piață
2.2 Cheltuielile aferente comisionului prevăzut în
contractul încheiat cu societatea organizatoare a
pavilioanelor naționale, standurilor specializate
pe produse și mini-expozițiilor
TOTAL CAPITOL 2
TOTAL GENERAL
* conform HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MAPDR nr. 392/2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli
eligibile - col 3-, în cazul beneficiarilor eligibili conform OUG nr. 74/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ***
*** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 60% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile fără TVA şi fără contravaloarea contribuţiei în natură pentru
microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari cu mai puţin
de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de 200 MEUR pe an.

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA aferent cheltuielilor eligibile

d.

TVA aferent cheltuielilor neeligibile

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
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b.

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

III

TVA*

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile,
cât şi cheltuieli neeligibile).

Bugetul proiectului* - instruire

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1

2

1

TVA**
Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neeligibile TOTAL
aferent
cheltuieli cheltuielilor
fără TVA fără TVA
eligibile
3

4

CAPITOLUL 1
Cheltuieli cu experții
Onorarii
Cazare
Diurnă
Transport

2

CAPITOLUL 2
Cheltuieli cu participanții
Cazare
Transport

3

CAPITOLUL 3
Cheltuieli generale

4

CAPITOLUL 4
Alte cheltuieli
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TOTAL GENERAL
* conform HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MAPDR nr. 392/2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli
eligibile - col 3-, în cazul beneficiarilor eligibili conform OUG nr. 74/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ***
*** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 60% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile fără TVA şi fără contravaloarea contribuţiei în natură pentru
microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari cu mai puţin
de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de 200 MEUR pe an.

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA aferent cheltuielilor eligibile

d.

TVA aferent cheltuielilor neeligibile

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b.

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

III

TVA*

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

VALOARE

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cât şi
cheltuieli neeligibile).
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI
DECLARAŢIE
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula
conform descrierii.
De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se
deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele
solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din
Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.
Data__________________
Numele , prenumele (litere mari de tipar) < responsabilul legal de proiect al solicitantului sau
persoanei împuternicite>
Funcţia ocupată în organizaţie
..............................................
Semnătura..........................
(ştampila)

Anexa F la cererea de finanţare

REZULTATE ANTICIPATE (exemple)

Nr Rezultat anticipat
crt

Se aplica/
DA

Nu se aplica/
NU

Bucati/
Unitate de
masura
Nr buc

1

pontoane debarcare/acostare reabilitate

2

spatii depozitare (peste/ cherhanale)
reabilitate

Nr buc/mc

3

spatii depozitare echipamente pescărești

Nr buc/mp

reabilitate
4

adăposturi pescărești amenajate
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5

spatii de procesare a produselor
pescărești amenajate

Nr buc/mp

6

piețe de desfacere a produselor
pescărești amenajate

Nr buc/mp

7

centre de servicii pentru ambarcațiuni
pescărești amenajate

Nr buc/mp

8

stații de alimentare ambarcațiuni
pescărești infiintate

Nr buc

9

produse pescărești (produse tradiționale,
bio, din pește) valorificate

Nr buc/kg

10

plase de pescuit confectionate

Nr buc/mp
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Anexa 35
FLAG Braila
Nr.
Inregistrare……………………..

PROPUNERE VERIFICARE PE TEREN
a informatiilor din Cererea de Finantare
Titlu proiect:……………………………………………………………………………………………
Amplasarea proiectului:……………………………………………………………………………
Numarul de inregistrare al Cererii de finantare: RO……………………………………………

Catre (denumire solicitant),
Va rugam sa confirmati in scris in maxim 2 zile lucratoare de la data primirii prezentei
solicitari, ca in data de (ziua, luna, anul)……………..orele……………….domnul/doamna
(responsabilul legal de proiect) va fi prezent la amplasamentul obiectivului pentru care s-a
solicitat sprijin financiar nerambursabil prin POP, in vederea efectuarii vizitei pe teren si
verificarii informatiilor cuprinse in Cererea de finantare, conform prevederilor cuprinse in
Ghidul solicitantului.

Expert 1

Expert 2

Nume si prenume

Nume si prenume

Semnatura…………..

Semnatura…………………

Data…………….

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev. 2
Pagina 274

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Anexa 36
Solicitant:………………….
Nr de inregistrare:…………………………

Confirmarea vizitei pe teren

Subsemnatul………………………………….(reprezentantul legal al solicitantului), confirm ca
se poate efectua vizita pe teren in data de (ziua, luna, anul)………………..orele…………….
Persoana intalnita la locul amplasamentului investitiei, este dl/dna (nume si prenume
reprezentant
legal,
persoana
notificata
in
cererea
de
finantare/imputernicire)…………………………………

Solicitant/reprezentant legal
Nume , penume……………………
Semnatura:…………………………

Stampila

Data…………………………..
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Anexa 37
FLAG Braila
Nr de inregistrare…………………..

RAPORT
de verificare pe teren

Masura:……………………………..
Actiunea:………………………………
Operatiunea:…………………………
Titlul proiectului:………………………………….
Numarul de inregistrare al Cererii de finantare: RO………………………
Denumirea Solicitantului…………………………….
Localizare:……………………………….

Descrierea situatiei existente la momentul vizitei pe teren:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Nr
crt
1

Obiectul analizei/verificarii
Solicitantul, prin responsabilul legal de proiect sau un
imputernicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul si ora
programata pentru inceperea verificarii?

2

Solicitantul a participat nemijlocit prin responsabilul legal de
proiect/in imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare
pe teren a Cererii de finantare?

3

Solicitantul a asigurat accesul nemijlocit la obiectivul
investitiei?

4

Localizarea/amplasarea proiectului este conforma cu cea
specificata de Solicitant in Cererea de finantare?

5

La data verificarii in teren se desfasoara activitati de pescuit
recreativ?

6

Proiectul se implementeaza intr-o arie protejeata /site Natura
2000?

7

Exista un plan de management al ariei protejate?

8

Conditiile existente in teren permit realizarea investitiilor
prezentate in Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ
(amplasari utilaje, dotari, etc), dupa caz?
Descrierile tehnice ale obiectivului (pentru modernizari,
extinderi, retehnologizari, etc) prezentate in Studiul de
fezabilitate corespund realitatii?
Infrastructura existenta corespunde cu descrierea din Cererea
de finantare?
Pentru prezentarea situatiei existente au fost realizate
fotografii-document reprezentative la data vizitei pe teren?
Au fost solicitate informatii/documente/clarificari
suplimentare?
Alte verificari considerate necesare.
Daca DA, detaliati la observatii, inainte de formularea
concluziei.

9

10
11
12
13

*Rezultatul verificarii pe teren
NU E
DA
NU
CAZUL

*Expertul 1 bifeaza cu simbolul v

Expertul 2 bifeaza cu simbolul w

In cazul in care in urma verificarii documentare si in teren la locul de implementare al aproiectului
Dosarul Cererii de finantare nu respecta formatul tip si/sau lipseste un document, contine documente
al cariu termen de valabilitate este expirat, documentele nu sunt destinate Solicitantului, nu contine
documentele originale/copie legalizata solicitatecare trebuie anexate cererii de finantare, Solicitantul
nu raspunde in termenul limita, nu clarifica elementele mentionatela notificarea de solicitare a
informatiilor suplimentare, se considera ca acele documente lipsescsi Cerere de finantare va fi
declarata neconforma din punct de vedere administrative si/sau neeligibila.
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Observatii:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Verificarile s-au axat pe urmatoarele elemente:
•

Analizarea conformitatii si corectitudinii precum si verificarea corelatiei datelor inscrise in
Cererea de finantare, inclusive in documentele justificative anexate precum si in documentele
suplimentare

•

……………………………………………………………………………………………………………...
(ATENTIE: argumentati la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificarii sau consultarii lui,
precum si concluzia desprinsa in urma verificarii acestuia);

•

Verificarea pe teren a realitatii, conformitatii si corectitudinii informatiilor din Cererea de
finantare si documentele justificative, la locul de implementare a proiectului.

CONCLUZIE:
In urma verificarii pe teren propunem:


Analizarea de catre Comisia de evaluare a eligibilitatii Cererii de finantare.



Respingerea ca neeligibila a Cererii de finantare ca urmare a diferentelor costatate intre
informatiile furnizate de solicitant in Cererea de finantare si costatarile de pe teren.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Intocmit:
Expert 1

Expert 2

Nume si prenume………………………

Nume si prenume………………………..

Semnatura…………………………

Semnatura………………………..

Data……………..

Data………………

Aprobat,
Manager FLAG Braila
Nume si prenume
Semnatura
Data
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Anexa 38.1
MINUTA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI IN ETAPA DE EVALUARE
TEHNICO-ECONOMICA
Nr… …….…../……….
MĂSURA:
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
RO …………………………..
Titlul proiectului …………………………………………………………………..
Valoarea propusa…………………………………………………………….
Teritoriul vizat ………………………………………………………………..
Denumirea solicitantului:………………………………...................................
Statutul juridic ……………………………………………………………….........
Cod de înregistrare fiscală:……………………………………………….........
Număr de la Registrul Asociatiilor si fundatiilor: ……………………………
Date personale ale reprezentantului legal
Nume siPrenume:……………...…………………………………………………
Calitate: ……………...………………………………………………………………

I. Documentele suport care stau la baza procesului de solutionare a contestatiei
a) Cererea de finantare;
b) Plan de afaceri, studiu de fezabilitate/memoriu justificativ;
c) Grila de evaluare tehnica si financiara a Cererilor de finantare aprobată;
d) Criteriile de evaluare aprobate;
e) Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, in vigoare la momentul depuneri Cererii
de finantare;
f) Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, in vigoare la
momentul depuneri Cererii de finantare;
g) Ghidul solicitantului, inclusiv Corrigendum-urile publicate până la momentul depunerii
Cererii de finantare .
h) Raportul comisiei de evaluare tehnico-financiara
II. Documente rezultate în urma procesului de solutionare a contestatiei
Grila de evaluare tehnica nr…../data…..
Grila de evaluare economica si financiara nr…../data…..
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Nota de solicitare a informatiilor suplimentare nr……/data…..

III.Obiectivele proiectului propuse in Cererea de finantare
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
IV. Capacitatea tehnico-economica si financiara a Solicitantului de implementare a
proiectului
………………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
V. Viabilitatea tehnica a proiectului propus in Cererea de finantare
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
VI. Viabilitatea financiara a proiectului propus in Cererea de finantare
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
VII. Observatii
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
VIII. Punctaj obţinut la re-evaluare
Evaluatori

Punctaj
th

Ecfin

Nume si prenume

Semnatura Data

total

media

IX Propuneri:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

VIII. Concluzia re-evaluarii:
Selectat: □

Neselectat:

□
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Valoarea totala:

lei

Valoarea totala eligibila *) :

lei

Contributia
beneficiarului
valoarea totala eligibila:

din

lei

Valoarea nerambursabila:

lei

Valoarea neeligibila:

lei

*) Anexa 25.1 – Lista Cheltuielilor eligibile estimative, corectata la re-evaluare daca
este cazul

Secretar:
(nume, prenume, semnătura,data)
Presedintele Comisiei de solutionare a contestatiei:
(nume, prenume, semnătura,data)

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev. 2
Pagina 281

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Anexa 38.2
MINUTA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI IN ETAPA DE
CONFORMITATE ADMINISTRATIVA
Nr… …….…../……….
MĂSURA:
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
RO …………………………..
Titlul proiectului …………………………………………………………………..
Valoarea propusa…………………………………………………………….
Teritoriul vizat ………………………………………………………………..
Denumirea solicitantului:………………………………...................................
Statutul juridic ……………………………………………………………….........
Cod de înregistrare fiscală:……………………………………………….........
Număr de la Registrul Asociatiilor si fundatiilor: ……………………………
Date personale ale reprezentantului legal
Nume siPrenume:……………...…………………………………………………
Calitate: ……………...………………………………………………………………

I. Documentele suport care stau la baza procesului de solutionare a contestatiei
a) Cererea de finantare inclusiv existenta original si copii
b) Plan de afaceri, studiu de fezabilitate/memoriu justificativ, unde este cazul
c) Lista de verificare a conformitatii administrative aprobată;
d) Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, in vigoare la momentul depuneri Cererii
de finantare;
e) Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, in vigoare la
momentul depuneri Cererii de finantare;
f) Ghidul solicitantului, inclusiv Corrigendum-urile publicate până la momentul depunerii
Cererii de finantare .
II. Documente rezultate în urma procesului de solutionare a contestatiei
Lista de verificare a conformitatii administrative nr…../data…..
Nota de solicitare a informatiilor suplimentare nr……/data…..
III. Observatii
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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IV Propuneri:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

V. Concluzia re-evaluarii:
Conform: □

Neconform:

□

Expert 1:
(nume, prenume, semnătura,data)
Expert 2:
(nume, prenume, semnătura,data)

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev. 2
Pagina 283

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Anexa 38.3
MINUTA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI IN ETAPA DE ELIGIBILITATE
Nr… …….…../……….
MĂSURA:
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
RO …………………………..
Titlul proiectului …………………………………………………………………..
Valoarea propusa…………………………………………………………….
Teritoriul vizat ………………………………………………………………..
Denumirea solicitantului:………………………………...................................
Statutul juridic ……………………………………………………………….........
Cod de înregistrare fiscală:……………………………………………….........
Număr de la Registrul Asociatiilor si fundatiilor: ……………………………
Date personale ale reprezentantului legal
Nume siPrenume:……………...…………………………………………………
Calitate: ……………...………………………………………………………………

I. Documentele suport care stau la baza procesului de solutionare a contestatiei
a) Cererea de finantare;
b) Plan de afaceri, studiu de fezabilitate/memoriu justificativ;
c) Lista de verificare a eligibilitatii aprobată;
d) Criteriile de eligibilitate aprobate;
e) Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, in vigoare la momentul depuneri Cererii
de finantare;
f) Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, in vigoare la
momentul depuneri Cererii de finantare;
g) Ghidul solicitantului, inclusiv Corrigendum-urile publicate până la momentul depunerii
Cererii de finantare .
h) Bilant, balanta, certificate privind datoriile, avize si autorizatii
i) raspunsul primit de la DGP AM POP privind situatiile litigioase
II. Documente rezultate în urma procesului de solutionare a contestatiei
Lista de verificare a conformitatii administrative nr…../data…..
Nota de solicitare a informatiilor suplimentare nr……/data…..
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III. Observatii
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IV. Propuneri:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

V. Concluzia re-evaluarii:
Eligibil: □

Neeligibil:

□

Expert 1:
(nume, prenume, semnătura,data)
Expert 2:
(nume, prenume, semnătura,data)
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Anexa 38.4
MINUTA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI IN ETAPA DE SELECTIE
Nr… …….…../……….
MĂSURA:
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
RO …………………………..
Titlul proiectului …………………………………………………………………..
Valoarea propusa…………………………………………………………….
Teritoriul vizat ………………………………………………………………..
Denumirea solicitantului:………………………………...................................
Statutul juridic ……………………………………………………………….........
Cod de înregistrare fiscală:……………………………………………….........
Număr de la Registrul Asociatiilor si fundatiilor: ……………………………
Date personale ale reprezentantului legal
Nume siPrenume:……………...…………………………………………………
Calitate: ……………...………………………………………………………………

I. Documentele suport care stau la baza procesului de solutionare a contestatiei
a) Cererea de finantare;
b) Plan de afaceri, studiu de fezabilitate/memoriu justificativ;
c) Grila de evaluare tehnica si financiara a Cererilor de finantare aprobată;
d) Criteriile de evaluare aprobate;
e) Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, in vigoare la momentul depuneri Cererii
de finantare;
f) Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, in vigoare la
momentul depuneri Cererii de finantare;
g) Ghidul solicitantului, inclusiv Corrigendum-urile publicate până la momentul depunerii
Cererii de finantare .
h) Raportul comisiei de evaluare tehnico-financiara
i) Fisa de verificare a calitatii Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul extern
III. Documente rezultate în urma procesului de solutionare a contestatiei
Fisa de verificare a calitatii Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul extern
nr…../data…..

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev. 2
Pagina 286

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

IV. Observatii
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
V. Propuneri:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

VI. Concluzia re-evaluarii:
Propus spre aprobare: □

Respins:

□

Presedinte comisie:
(nume, prenume, semnătura,data)
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Anexa 39.1
RASPUNS CONTESTATIE
Nr…………/ data……………
In atentia
Numele Solicitantului:…………………………………….
Adresa Solicitantului:………………………………………

Doamna / Domnule…………………..,
Va facem cunoscut ca in urma evaluarii realizata de Comisia de solutionare a
contestatiilor in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, ale Regulamentului (CE,
Euratom) nr 1605/2002, contestatia dumneavoastra inregistrata cu nr………/……………
a fost acceptata.
Cererea de finantare nr……………..depusa la FLAG Braila pentru proiectul cu titlul
…………………… a fost selectata in vederea finantarii prin Programul Operational pentru
Pescuit 2007-2013, obtinand in urma contestatiei un numar de…… puncte.
Va aducem la cunostinta ca veti fi notificat ulterior referitor la data la care va veti
prezenta la sediul MADR pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila.
In cazul in care nu acceptati finantarea nerambursabila prin Programul Operational
pentru Pescuit 2007-2013, va informam ca aveti obligatia sa notificati Directia Generala
pentru Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP.
Va multumim pentru interesul manifestat asupra Programul Operational pentru
Pescuit 2007-2013 si va rugam sa analizati cu atentie contractual si anexele acestuia,
disponibile pe pagina de internet a Directiei Generale pentru Pescuit – Autoritatea de
Management pentru POP.

Cu stima,
Manager FLAG Braila
(nume, prenume, semnatura, stampila)
Intocmit:
Secretar Comisie Contestatie
(nume, prenume, semnatura)
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Anexa 39.2
RASPUNS CONTESTATIE
Nr…………/ data……………
In atentia
Numele Solicitantului:…………………………………….
Adresa Solicitantului:………………………………………

Doamna / Domnule…………………..,
Va facem cunoscut ca in urma evaluarii realizata de Comisia de solutionare a
contestatiilor, constituita prin Decizia nr……din …….. a Managerului FLAG Braila,
contestatia dumneavoastra inregistrata cu nr………/…………… aferenta Cererii de finantare
nr………..depusa la FLAG Braila pentru proiectul cu titlul………………………. nu a fost
acceptata.
Elementele
semnalate
de
dvs:
…………………………..…….…………………………………………………………………………
nu s-au confirmat, aplicatia neandeplinind conditiile pentru a putea obtine finantare in cadrul
prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013.
Va multumim pentru interesul manifestat asupra Programul Operational pentru
Pescuit 2007-2013 si va rugam sa analizati cu atentie contractual si anexele acestuia,
disponibile pe pagina de internet a Directiei Generale pentru Pescuit – Autoritatea de
Management pentru POP.

Cu stima,
Manager FLAG Braila
(nume, prenume, semnatura, stampila)

Intocmit:
Secretar Comisie Contestatie
(nume, prenume, semnatura)
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Anexa 40
CONTRACT CADRU DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
din PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013
nr. ............................... / ..................................

Preambul
Baza legală pentru acordarea finanţării nerambursabile:
• Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
Pescuit;
• Regulamentul (CE) nr. 498/2007 a Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul
European pentru Pescuit;
• Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului aplicabil bugetului
general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
• Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Decizia nr. 6664/2007 a Comisiei privind aprobarea Programului Operaţional pentru
Pescuit 2007 -2013 (POP 2007-2013), modificată prin Decizia Comisiei nr. 7917/2010 şi
Decizia Comisiei nr.8772/04.12.2012;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul
european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului
de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul
pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului
şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european
pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare
de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora;
• Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
• Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,
cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
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• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 69/18.01.2013 pentru aprobarea
structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind
aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 206/06.09.2012 privind
delegarea de
competenţe a calităţii de ordonator principal de credite pentru implementarea
Programului Operaţional pentru Pescuit.
• Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.348/2010 de stabilire a
atribuţiilor Direcţiei Generale Pescuit-Autoritatea de Management pentru Programul
Opetaţional pentru Pescuit cu modificările ulterioare;
• Alte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile,

Între:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea
de Management pentru POP cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti,
telefon 40-21-3079801, Fax: 40-21-307802, reprezentat legal de ………………………………,
în funcţia de director general al Autorităţii de Management pentru Programul
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 în calitate de ordonator principal de credite, denumit
în continuare Autoritate contractantă, pe de o parte,
şi
Persoană
juridică/Persoana
fizică
autorizată
.........................................................................
înfiinţată/
autorizată
la
data
de
..........................................., Cod unic de înregistrare/ Autorizaţie ...................................., cu
sediul în str. ...................................., judeţul ................, cod poştal ......................., telefon
.......................,
fax
........................................,
reprezentată
legal
prin........................................... (nume şi prenume) în funcţia de ........................................
(calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea
entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei
juridice
respective),
identificat
prin
B.I./C.I./PASS
seria
…..........
nr.
……................................. CNP ................................ în calitate de Beneficiar, pe de altă
parte ,
au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare nerambursabilă conform
prevederilor Anexei II - Cererea de finanţare,în următoarele condiţii:
Articolul 1 – Obiectul contractului
(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către
Autoritate
contractantă
pentru
implementarea
proiectului
intitulat
“……………………….………...……….” aşa cum este descris în Anexa II – Cererea de
finanţare, denumit în continuare Proiect.
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(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în
prezentul Contract de finanţare nerambursabilă şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul
declară că le cunoaşte şi le acceptă.
(3)Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze
Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul
Contract de finanţare nerambursabilă şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

Articolul 2 – Durata contractului
(1) Contractul îşi produce efectele începând cu data semnării acestuia de către părţile
contractante, respectiv ordonatorul principal de credite pentru implementare POP şi de către
reprezentantul legal al Beneficiarului.
(2) Durata de execuţie a prezentului Contract de finanţare nerambursabilă este de …..……
luni, data de ……………………..… reprezentând termenul limită până la care beneficiarul
poate depune ultima cerere de rambursare.
Durata de execuţie a prezentului Contractul de finanţare nerambursabilă cuprinde în mod
cumulativ următoarele:
a) durata de desfăşurare a procedurilor de achiziţie desfăşurate după date semnării
contractului de finanţare nerambursabilă,
b) durata de execuţie a proiectului/investiţiei după data semnării contractului de finanţare
nerambursabilă..
(3) Durata de execuţie a contractului poate fi prelungită, la solicitarea fundamentată a
Beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, prin Act adiţional la Contractul de
finanţare nerambursabilă.
Prin Actul adiţional, durata maximă de execuţiei a Contractului de finanţare poate fi
prelungită, până la maximum 24 de luni de la data semnării prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă, dar nu mai târziu de 30.09.2015.
(4) Beneficiarii care nu se pot încadra în durata maximă de execuţie a contractului de 24 de
luni, pot solicita prelungirea acesteia, în mod excepţional, conform prevederilor art. 12
din Anexa I Prevederi generale.
(5) Durata de valabilitate a prezentului contract este de 5 (cinci) ani de la data semnării
acestuia de către părţile contractante.
(6) Monitorizarea proiectului se realizează pe parcursul a 5 (cinci) ani de la semnarea
Contractului de finanţare, conform art. 56 din Regulamentul (CE) 1198/2006.
Articolul 3 – Valoarea contractului
(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este de
maxim <suma în cifre>(litere) lei, după cum urmează:
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din care:
Valoarea Valoarea
Valoarea
totală
totală a
finanţării
Valoarea finanţării
proiectului eligibilă a nerambursabile nerambursabile
proiectului
acordate din FEP

Contribuţia
Beneficiarului Valoarea
Valoarea finanţării
aferentă
neeligibilă a
nerambursabile
finanţării
proiectului
acordate din bugetul
eligibile
naţional

(Lei)

(Lei)

(Lei)

(%)

(Lei)

(%)

(Lei)

(%)

(Lei)

(%)

(Lei)

1 = 2 + 11

2=3+9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

……

…
…
…

……

………
…

…………

…

……………

………… ……

………………
….

(2) Autoritatea contractantă se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de
maxim............. (cifre) (litere) lei reprezentând …….… % din valoarea totală eligibilă a
Proiectului specificată la art. 3 alin. (1).
(3) La finalul duratei de execuţie a contractului, finanţarea nerambursabilă acordată de
Autoritatea contractantă va fi limitată la valoarea obţinută prin aplicarea procentului prevăzut
la art. 3 alin. (2) asupra cheltuielilor totale eligibile certificate.
(4) Valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată prin prezentul Contract de finanţare
nerambursabilă nu poate fi modificată, prin Act adiţional, în sensul majorării acesteia.
(5) Taxa pe valoarea adăugată aferentă valorii totale eligibile a proiectului este de
maxim………….<suma în cifre> (litere) lei, pentru cheltuielile eligibile purtătoare de TVA.
Articolul 4 – Dispoziţii de plată
(1) Rambursarea se va efectua pe baza cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres
făcute de Beneficiar în conformitate cu Anexa V - Instrucţiuni de plată.
(2) Plăţile se vor efectua în lei, în următorul cont:
număr cont IBAN:
numărul întreg al contului bancar (inclusiv codul bancar):
denumirea exactă a titularului de cont :
denumire şi adresa unitate financiar-bancară/Trezoreria Statului:
adresa sucursalei unităţii financiar-bancare/Trezoreriei Statului:
Articolul 5 – Prevederi administrative generale
(1) Orice comunicare adresată către Autoritatea contractantă în legătură cu prezentul
Contract de finanţare nerambursabilă va fi realizată numai în scris, indicând numărul
contractului şi trebuie trimisă la următoarele adrese:
Cererea de rambursare trebuie adresată către:
Compartimentul Regional al POP unde a fost depusă Cererea de finanţare
Orice alte corespondenţe trebuiesc adresate către:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
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DGP- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit
B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti
(2) Corespondenţa poştală este considerată că a fost primită de către Autoritatea
contractantă la data la care a fost înregistrată de DGP-AMPOP. Emailul trebuie considerat că
a fost primit la data la care a fost primit la adresa de email: pescuit@madr.ro şi înregistrat la
DGP-AMPOP. În cazul în care beneficiarul primeşte un răspuns prin „reply„ prin care este
rugat să redirecţioneze un email, acesta nu va fi considerat ca primit până când emailul
corect redirecţionat este primit.
(3) Toată corespondenţa către beneficiar în legătură cu prezentul contract de finanţare
nerambursabilă trebuie să fie făcută în scris, indicând numărul de contract şi trebuie trimisă
la următoarea adresă:
Dl/Dna (…)
[Funcţia]
[Denumirea oficială]
[Adresa oficială completă ]
Telefon: […]; Fax: […]
Adresa de E-mail: […]
Articolul 6 – Anexe
Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract de finanţare nerambursabilă şi
fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:

Anexa I

Prevederi Generale

Anexa II

Cererea de finanţare

Anexa III

Bugetul indicativ

Anexa IV

Măsurile de informare şi publicitate

Anexa V

Instrucţiunile de plată

Articolul 7 –Dispoziţii finale
(1) Prezentul Contract de finanţare nerambursabilă se încheie în trei exemplare originale,
două exemplare pentru Autoritatea contractantă şi un exemplar pentru Beneficiar.
(2) Prevederile prezentului Contract de finanţare nerambursabilă vor fi guvernate,
interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în
vigoare.
(3) Prezentul Contract de finanţare nerambursabilă este guvernat de legea română.
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Pentru MADR-DGP-AMPOP

Pentru Beneficiar

Director general DGP-AMPOP

Reprezentant legal

Nume/prenume.................................
Data..................................................
Semnătura........................................

Nume/prenume…..............................
Data :.................................................
Semnătura.........................................

Vizat
Controlor Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume.....................................
Data :....................................................
Semnătura............................................
Vizat
Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane
şi Juridic
Director General
Cezar Rares ANGHEL
Nume/prenume.....................................
Data :....................................................
Semnătura............................................
Director
Direcţia selectare si asistenta tehnica
Nume/prenume.....................................
Data :....................................................
Semnătura………………………………

ANEXA I la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ...................... / .........................
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1 – Obligaţii generale
(1) Beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia
cuprinsă în Cererea de finanţare aprobată( Anexa II).
(2) Regulile privind achiziţiile realizate de beneficiari sunt stabilite în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi prin Instrucţiuni emise de DGP-AMPOP, în vigoare la data efectuării achiziţiei,
care sunt afişate pe site-ul M.A.D.R secţiunea Pescuit şi Acvacultură (FEP), iar Beneficiarul
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finanţării nerambursabile este obligat să le respecte. În cazul nerespectării regulilor privind
achiziţiile de către Beneficiar se vor aplica sancţiunile prevăzute de către legislaţie respectiv
de către Instrucţiunile emise de DGP-AMPOP.
(3)Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii contractante pentru implementarea
Proiectului.
(4) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă
şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu
dispoziţiile prezentului contract.
(5) Autoritatea contractantă nu va fi răspunzătoare, în eventualitatea solicitării unor
despăgubiri prin executarea prezentului contract, în legătură cu orice pagube rezultate în
timpul realizării acţiunilor, indiferent de circumstanţe sau motive. În consecinţă, Autoritatea
contractantă nu va primi nici o solicitare pentru despăgubire sau rambursare pentru astfel de
solicitări.
(6) Beneficiarul suportă orice daune imputate ca urmare a realizării defectuoase a acţiunii
sale.
(7) Beneficiarul poartă exclusiv răspunderea faţă de terţi, inclusiv pentru prejudiciile de orice
fel imputate de către aceştia în timp ce acţiunea este în curs de desfăşurare.
Articolul 2 – Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat
(1)Liderul unui parteneriat, în calitate de Beneficiar al Contractului de finanţare
nerambursabilă, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării
tuturor prevederilor din contractele de finanţare încheiate cu Autoritatea contractantă.
(2) Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea Proiectului sunt
stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între liderul parteneriatului şi parteneri.
(3) Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România.
(4)Decontarea cheltuielilor efectuate pentru implementarea Proiectului în cadrul
parteneriatului se efectuează pe bază de factură sau orice alt document justificativ cu valoare
contabilă.
(5) Liderul parteneriatului şi partenerii care sunt finanţaţi integral sau parţial din fonduri
publice cuprind în bugetul propriu numai sumele necesare finanţării valorii totale a activităţilor
pe care le desfăşoară în cadrul proiectului.
(6) Sumele primite de liderul parteneriatului în urma validării de către Autoritatea contractantă
a cheltuielilor eligibile efectuate pentru implementarea Proiectului sunt virate de acesta, în
termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data încasării, în conturile de disponibilităţi
proprii şi/sau în conturile de disponibilităţi ale partenerilor şi/sau în conturile de venituri ale
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale
bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscală propriu şi/sau al partenerilor, la
instituţiile bancare sau la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară
activitatea.
(7) Liderul parteneriatului are obligaţia transmiterii unei notificări scrise partenerilor cu privire
la efectuarea viramentului în conturile de venituri conform prevederilor alin. (6), în termen de
maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data virării, notificare la care anexează o copie a
extrasului de cont.
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(8) Partenerii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale au obligaţia verificării încasării sumelor în
conturile de venituri conform alin. (7), în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la
data primirii notificării.
(9) În cazul în care încasarea sumelor prevăzute la alin. (7) nu s-a efectuat, partenerii sunt
obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului parteneriatului, cât şi Autorităţii
contractante, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data constatării.
Articolul 3 - Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului
(1) Beneficiarul va întocmi rapoarte privind implementarea proiectului pentru a fundamenta
cererile de rambursare în conformitate cu Instrucţiunile de rambursare (Anexa V la prezentul
Contract de finanţare nerambursabilă).
(2)Rambursarea se va efectua pe baza cererilor de rambursare depuse la Compartimentul
regional POP unde are loc implementarea proiectului, însoţite de documente justificative.
(3) Beneficiarul poate opta pentru rambursarea finanţării nerambursabile în maxim 5 (cinci)
tranşe de rambursare.
(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va restitui sumele reprezentând contravaloarea
Taxei pe Valaore Adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Proiectului,
plătită de beneficiar/liderul unui parteneriat/parteneri în cazul în care acesta/aceştia fac parte
dintr-una dintre categoriile de beneficiari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 74/2009, cu modificările şi completările ulterioare, într-un cuantum total care nu va depăşi
valoarea precizată la art. 3 alin (5) din Contractul de finanţare nerambursabilă.
(5) Toate documentele suport justificative aferente activităţilor derulate în cadrul Proiectului
vor avea aplicată ştampila cu menţiunea „POP 2007-2013”.
(6) Rambursarea fiecărei cereri de rambursare se realizează în maxim 45 (patruzecişicinci)
de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de rambursare.
Articolul 4 – Obligaţii ale părţilor
4.1 Obligaţii ale beneficiarului
(1) Obligaţii privind raportarea financiară şi tehnică.
Beneficiarul este obligat să întocmească şi să ataşeze la fiecare cerere de rambursare
declaraţii de cheltuieli şi rapoarte de progres, respectând Instrucţiunile de plată (Anexa V la
prezentul Contract de finanţare nerambursabilă).
Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară
solicitate de Autoritatea contractantă.
Beneficiarul, sub sancţiunea returnării sumelor acordate, are obligaţia de a transmite
Autorităţii contractante ori de câte ori se va solicita, orice date tehnice şi financiare privind
implementarea proiectului (indicatorii de monitorizare) pe perioada de valabilitate a
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
(2) Pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data semnării prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă, Beneficiarul se obligă să nu modifice substanţial proiectul în conformitate cu
art.22 lit.(e) din H.G. nr. 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificările substanţiale sunt acelea care afectează condiţiile de implementare, care rezultă
dintr-o schimbare în natura proprietăţii, unui articol din infrastructură sau din încetarea sau
schimbarea localizării investiţiei.
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Beneficiarul se obligă să utilizeze finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării
proiectului descris în Anexa II - Cererea de finanţare cu toate clarificările, completările şi
modificările ulterioare, ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, până la încheierea
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
Dacă Autoritatea contractantă constată că obiectivele finanţate nu sunt folosite conform
scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate pe o perioadă
de 5 ani de la data semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, îşi rezervă
dreptul de a recupera finanţarea nerambursabilă acordată.
(3) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din
culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea contractantă va fi degrevată de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.
(4) Beneficiarul este obligat să depună la Compartimentul regional POP unde are loc
implementarea proiectului, cel puţin un dosar de achiziţii, în maxim 3 (trei) luni de la data
semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă de către părţi.
(5) Beneficiarul este obligat să depună la Compartimentul regional POP unde are loc
implementarea proiectului, Proiectul tehnic pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj,
în maxim 4 (patru) luni de la data semnării prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă de către părţi.
(6) Beneficiarul este obligat să depună toate documentaţiile de achiziţii la Compartimentul
regional POP unde are loc implementarea Proiectului.
(7) Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să finalizeze toate
procedurile de achiziţii publice, inclusiv avizarea acestora, în maxim 12 (douăsprezece) luni
de la data semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă de către părţi.
(8) Beneficiarul privat are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de DGP-AMPOP
privind achiziţiile private.
(9) Beneficiarul are obligaţia să depună prima cerere de rambursare în maxim 6 (şase) luni
de la data semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă de către părţi.
(10) În cazul proiectelor care necesită autorizaţie de mediu, beneficiarul are obligaţia să
depună acest document la ultima cerere de rambursare aferentă proiectului.
(11) Pentru procedurile de achiziţii (publice/private) începute după 1 ianuarie 2007 şi înainte
de semnarea Contractului de finanţare, Beneficiarul va depune dosarul acestor achiziţii
(publice/private) în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă de către părţi.
(12) Pentru cheltuielile de investiţii realizate după 1 ianuarie 2007 şi înainte de semnarea
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, Beneficiarul trebuie să depună cu ocazia
primei cereri de rambursare un raport al unui evaluator tehnic independent, care să certifice
realitatea lucrărilor pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor.
(13) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului, utilizând
conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
(14) Beneficiarul are obligaţia de a se prezenta la sediul Compartimentului regional POP
unde a depus proiectul pentru verificări suplimentare şi de a prezenta toate documentele
solicitate, ori de câte ori va primi o solicitare în acest sens.
(15) Beneficiarul are obligaţia de a asigura existenţa unui sistem de management financiar şi
control intern adecvat în cadrul unităţii proprii, în conformitate cu prevederile legale în
materie, pentru prevenirea neregulilor, precum şi pentru a permite Autorităţii contractante
identificarea, constatarea şi recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli. În acest

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev. 2
Pagina 298

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

scop, beneficiarul trebuie să facă dovada existenţei unei structuri organizatorice adecvate şi
corespunzătoare proiectului, care să reflecte separarea atribuţiilor de aprobare, control şi
înregistrare în efectuarea operaţiunilor, prin încredinţarea acestora, unor persoane diferite.
(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în prezentul Contract de
finanţare nerambursabilă referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene
şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse, dezvoltarea
durabilă, informarea şi publicitatea.
(17) Pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă, Beneficiarul, are obligaţia de a respecta legislaţia naţională în domeniul
achiziţiilor publice/ Instrucţiunile de achiziţii elaborate de DGP-AMPOP (în vigoare la data
efectuării achiziţiei).
(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza, în termenul solicitat, Autorităţii
contractante, Comisiei Europene precum şi oricărui alt organism abilitat să efectueze
evaluarea POP 2007-2013, orice document sau informaţie necesare în acest sens.
Autoritatea contractantă poate să pună rezultatul evaluării la dispoziţia Beneficiarului.
(19) Beneficiarul unui proiect finanţat din POP 2007-2013 are obligaţia îndosarierii şi păstrării
în bune condiţii a tuturor documentelor originale aferente proiectului, în special înregistrări
contabile şi declaraţii fiscale, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 de
stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Pescuit, sub sancţiunea
restituirii integral a sumei primite, aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară
nerambursabilă, inclusiv majorările de întârziere.
(20) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu
atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de
Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European
pentru Luptă Antifraudă – OLAF, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Luptă
Antifraudă – DLAF, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care aceştia
efectuează verificări / controale/ audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente şi
informaţii.
(21)Beneficiarul are obligaţia de a asigura toate bunurile dobândite şi lucrările realizate prin
implementarea proiectului finanţat din POP 2007 – 2013 în următoarele condiţii cumulative:
(a) asigurarea se realizează pentru toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare
(b) valoarea asigurată trebuie să fie cel puţin la valoarea totală eligibilă a bunului/lucrării .
4.2. Obligaţii ale Autorităţii contractante rezultate din legislaţia în domeniu
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia să solicite Beneficiarului rapoarte de progres şi
orice alt document privind derularea implementării proiectului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia să efectueze controale pe toată perioada de
valabilitate a prezentului Contract de finanţare.
(3) Autoritatea contractantă are dreptul să modifice asistenţa financiară nerambursabilă
alocată sau să rezilieze prezentul Contract de finanţare dacă Beneficiarul îndeplineşte
necorespunzător sau nu îndeplineşte obligaţiile contractuale.
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia să se asigure că există un sistem de management
financiar şi control adecvat la nivelul Beneficiarului pentru prevenirea neregulilor, precum şi
pentru identificarea, constatarea şi recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli.
4.3. Obligaţii ale Autorităţii contractante faţă de Beneficiar
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(1) Autoritatea contractantă are obligaţia să informeze Beneficiarul despre data închiderii
oficiale a POP 2007-2013 prin mijloace publice de informare.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie
luată, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către
Comisia Europeană cu impact asupra Proiectului.
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a acorda asistenţă Beneficiarului prin furnizarea
informaţiilor sau clarificărilor pe care le consideră necesare pentru implementarea
Proiectului.
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua cel puţin o vizită de monitorizare,
precum şi verificări tehnice şi financiare la faţa locului de desfăşurare a Proiectului, pe durata
de implementare a acestuia.
Articolul 5 – Conflictul de interese
(1) Părţile implicate în realizarea obiectivelor prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă îşi asumă obligaţia să aplice prevederile O.U.G. nr.66/2011, cu modificările
şi completările ulterioare şi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de
interese şi să se informeze imediat cu privire la orice situaţie care generează sau ar putea
genera un asemenea conflict.
(2) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care influenţează părţile semnatare ale
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă de a avea o atitudine profesionistă,
obiectivă şi imparţială, sau care le împiedică să execute activităţile prevăzute în prezentul
Contract de finanţare nerambursabilă în mod imparţial şi obiectiv, din motive referitoare la
familie, viaţă personală, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau orice alte
interese comune cu ale altei persoane. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj
pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini, până la gradul IV inclusiv, sau pentru
situaţia din care face parte.
(3) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) şi (2) se aplică şi angajaţilor Beneficiarului şi respectiv
ai Autorităţii contractante, implicaţi în realizarea prevederilor prezentului Contract de
finanţare.
(4) Orice situaţie care constituie sau care ar putea conduce la un conflict de interese în
timpul executării contractului trebuie să fie aduse în atenţia Autorităţii contractante, în scris,
fără întârziere. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a corecta
imediat această situaţie.
(5) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica faptul că măsurile luate sunt
potrivite şi pot cere ca Beneficiarul să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, într-o
anumită perioadă de timp.
(6) În cazul nerespectării prevederilor alin.(1) –(5) se vor aplica sancţiunile prevăzute de
O.U.G nr.66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 6 - Confidenţialitate
Autoritatea contractantă şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea
rapoartelor şi a oricărui document, informaţie sau alt material din care se pot extrage date în
legătură cu executarea contractului. Informaţiile pot fi furnizate doar autorităţilor competente,
la solicitarea acestora. Părţile vor păstra această obligaţie şi după data de închidere a
acţiunii.
Articolul 7 - Informarea şi publicitatea proiectului
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Toate măsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul proiectului, vor fi
în conformitate cu Anexa IV a prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
Articolul 8 – Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelor
(1) Drepturile de proprietate industrială şi intelectuală rezultate din aplicarea proiectului, sunt
drepturi exclusive ale beneficiarului, beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile
de proprietate industrială sau intelectuală revendicate de terţe persoane.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), Beneficiarul acordă Autorităţii contractante dreptul
de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă, toate documentele care derivă din
Proiect, în orice formă a lor, cu condiţia ca aceasta să nu încalce obligaţiile sale de
confidenţialitate sau drepturile de proprietate industrială şi intelectuală existente.
Articolul 9 – Amendamente la contract
(1)Beneficiarul poate solicita modificarea prezentului Contract de finanţare nerambursabilă
numai în cursul duratei de execuţie a acestuia. Ultima cerere de modificare a contractului se
va depune cu maxim 45 de zile înainte de ultima zi de implementare a proiectului.
(2) Modificările ori completările prezentului Contract de finanţare nerambursabilă sau a
anexelor acestuia trebuie să fie bine întemeiate, trebuie să nu afecteze scopul Proiectului,
să nu pună în discuţie decizia Autorităţii contractante de acordare a finanţării, să nu fie
contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor şi să respecte legislaţia naţională şi
comunitară.
(3) Orice modificare a prezentului Contract de finanţare nerambursabilă se va face cu
acordul părţilor contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei
aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea contractantă va notifica în scris
Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă să le respecte întocmai.
(4) Orice modificare la prezentul Contract de finanţare nerambursabilă sau la anexele sale
trebuie făcută în scris printr-un Act adiţional. Toate Actele adiţionale vor fi încheiate în
aceleaşi condiţii ca şi prezentul Contract de finanţare nerambursabilă.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4) modificarea prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă sau a anexelor sale se poate face printr-o notificare scrisă, în următoare
situaţii:
a) Beneficiarul poate rectifica bugetul prin realocări ale valorilor între liniile bugetare ale unui
capitol fără a modifica valoarea eligibilă a capitolului şi între capitolele acestuia, fără a majora
valoarea totală eligibilă angajată prin contractul de finanţare, până la maxim 10% din
capitolul cu valoarea cea mai mică. Beneficiarul va transmite Autorităţii contractante bugetul
modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoţit de devizul
general şi devizul pe obiecte refăcut, în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data
modificării acestuia, fără a fi necesară încheierea unui Act adiţional la prezentul Contract de
finanţare nerambursabilă.
b) Beneficiarul se obligă să notifice Autoritatea contractantă în cazul modificării adresei, a
sediului administrativ, a contului bancar sau al băncii pentru proiectul POP 2007-2013 sau în
caz de înlocuire a responsabilului legal. Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi
însoţită de documente justificative eliberate de autorităţile competente. Autoritatea
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contractantă analizeaza si înregistrează modificarea solicitată de Beneficiar care devine
parte integrantă a Contractului de finanţare nerambursabilă.
(6) Scopul Actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului aşa cum a fost
precizată în prezentul Contract de finanţare nerambursabilă.
(7) Modificările prezentului Contract de finanţare nerambursabilă pot fi efectuate numai în
cursul duratei de execuţie a acestuia şi nu pot avea efect retroactiv.
(8) Orice modificare a valorii totale a Proiectului nu poate conduce la creşterea valorii totale
eligibile a Proiectului, menţionată la art. 3 din Contractul de finanţare nerambursabilă,
efectuându-se exclusiv prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului.
(9) Beneficiarul poate solicita încheierea unui Act adiţional la prezentul Contract de finanţare
nerambursabilă în următoarele cazuri:
a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, între capitole bugetare, care
depăşesc valoarea de 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică dintre capitolele care fac
obiectul realocării, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;
b) modificarea substanţială a graficului de eşalonare a investiţiei a activităţilor descris în
Cererea de finanţare;
c) includerea de noi activităţi eligibile care să contribuie la atingerea rezultatelor şi
obiectivelor specifice al proiectului, care pot modifica structura costurilor, fără suplimentarea
valorii totale eligibile a prezentului Contract de finanţare nerambursabilă,
d) modificarea duratei de implementare a proiectului;
e) modificarea termenului de depunere a Proiectului tehnic;
f) modificări constructive la implementarea proiectului;
g) modificări tehnice ale proiectului descris în Cererea de finanţare
h) schimbarea personalităţii juridice, a statutului beneficiarului sau a reorganizarea acestuia;
i) dacă pe parcursul implementării proiectului beneficiarul devine plătitor de TVA, acesta este
obligat să notifice Autoritatea contractantă în maxim 10 (zece) zile calendaristice şi să
depună documentele care atestă acest lucru împreună cu Bugetul indicativ (Anexa III la
Contractul de finanţare nerambursabilă) refăcut prin diminuarea cu valoarea TVA, calculată
de la data când devine plătitor de TVA.
(10) Orice solicitare de modificare va fi semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului şi
va fi însoţită de documente justificative eliberate în acest sens de autorităţile competente,
după caz.
Articolul 10 – Gajare şi ipotecarea investiţiei; cesiunea investiţiei
(1) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din
acesta nu pot face obiectul cesiunii.
(2) În caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile
contractuale, activitatea va fi preluată, la cerere, de succesorul/succesorii său/săi în drepturi,
conform dispoziţiilor legale în materie, cu aprobarea expresă şi prealabilă a Autorităţii
contractante.
(3) În scopul realizării sau finalizării investiţiei, Beneficiarul poate constitui garanţii sau ipoteci
asupra investiţiei care face obiectul prezentului Contract de finanţare. La încheierea unui
contract de ipotecă sau garanţie, Beneficiarul are obligaţia să notifice Autoritatea
contractantă în maxim 5 zile lucrătoare cu privire la gajarea sau ipotecarea investiţiei care
face obiectul prezentului contract de finanţare.
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Articolul 11 – Încetarea contractului
11.1 Rezilierea contractului la inţiativa beneficiarului
Părţile pot decide, de comun acord, rezilierea prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă, urmare solicitării scrise din partea Beneficiarului, aprobată de Autoritatea
contractantă. În acest caz, Beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare
nerambursabilă până la data încetării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
Dacă nu există motive temeinice sau în situaţia în care Autoritatea contractantă nu acceptă
motivele invocate de către beneficiar, acesta va fi considerat răspunzător de rezilierea
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
11.2 Rezilierea contractului de către Autoritatea contractantă
(1) Autoritatea contractantă poate decide rezilierea prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă, fără nici o despăgubire din partea sa, în următoarele situaţii:
(a) în situaţia schimbărilor privind Beneficiarul legal, situaţii financiare, tehnice, organizatorice
sau de proprietate, care sunt de natură să afecteze substanţial prezentul Contract de
finanţare nerambursabilă sau de a pune în discuţie decizia de atribuire a finanţării
nerambursabile;
(b) în cazul în care Beneficiarul nu reuşeşte să-şi îndeplinească o obligaţie ce-i revine în
conformitate cu termenii prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, inclusiv anexele
sale;
(c) în caz de forţă majoră, notificată în conformitate cu dispoziţiile art. 23, sau în cazul în care
acţiunea a fost suspendată în urma unor circumstanţe excepţionale, notificată conform
dispoziţiilor art. 21.1;
(d) în cazul în care Beneficiarul este declarat în stare de faliment, este în lichidare, are
afacerile sale în administrare judiciară, a intrat într-un aranjament cu creditorii, a suspendat
activitatea economică, este subiect al oricărei alte proceduri similare în ceea ce priveşte
aceste aspecte, sau se află într-o situaţie analoagă rezultând dintr-o procedură similară
prevăzută în legislaţia naţională;
(e) în cazul în care Beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la
asigurările sociale sau plata impozitelor şi taxelor în conformitate cu dispoziţiile legale
naţionale;
(f) în cazul în care Autoritatea contractantă are dovezi certe că Beneficiarul sau orice altă
persoană sau entitate care are legătură cu acesta, au savârşit şi au fost condamnaţi penal
pentru infracţiuni de fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte
activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
(g) în cazul în care Autoritatea contractantă are dovezi certe că Beneficiarul sau orice altă
persoană sau entitate care are legătură cu acesta, au efectuat, cu intenţie, erori, nereguli sau
fraude în procedura de atribuire sau de executare a prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă;
(h) în cazul în care Beneficiarul a făcut declaraţii false sau prezintă rapoarte neconforme cu
realitatea pentru a obţine finanţarea nerambursabilă prevăzută în prezentul Contract de
finanţare nerambursabilă;
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(i) în situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea
proiectului şi nu a depus prima cerere de rambursare în termen de 6 (şase) luni de la data
semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă de către partile contractante.
(j) dacă în termen de 3 (trei) luni de la data suspendării plăţilor, Beneficiarul nu ia măsuri
pentru înlăturarea cauzei care a condus la aceasta.
(2) În cazurile menţionate la alin.(1) lit.e), g) şi h) orice persoană implicată înseamnă orice
persoană fizică cu putere de reprezentare, de luare a deciziilor sau cu atribuţii de control în
raport cu Beneficiarul. Orice entitate implicată înseamnă orice entitate care îndeplineşte
criteriile stipulate în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene .

11.3 Procedura de reziliere
(1) Procedura de reziliere este demarată printr-o scrisoare recomandată, cu confirmare de
primire, sau echivalent.
(2) În cazurile prevăzute la pct. 11.2 alin.(1) lit. a), b), d), e), g), h), i) şi k) Beneficiarul va
avea la dispoziţie 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a transmite observaţiile sale şi
pentru a lua măsurile necesare pentru îndeplinirea în continuare a obligaţiilor specificate în
prezentul Contract de finanţare nerambursabilă. Dacă Autoritatea contractantă nu confirmă
acceptarea acestor observaţii printr-o aprobare scrisă transmisă într-un interval de 30
(treizeci) zile calendaristice de la primirea lor, procesul de reziliere va continua.
(3) În situaţia transmiterii notificării, rezilierea îşi va produce efectele la sfârşitul perioadei
menţionate în scrisoarea transmisă în condiţiile punctului 11.3 alin.(1).care va începe de la
data primirii de către beneficiar a deciziei Autorităţii contractante de reziliere a prezentului
Contract de finanţare nerambursabilă .
11.4 Efectele rezilierii
(1) În situaţia în care Autoritatea contractantă hotărăşte rezilierea prezentului Contract de
finanţare nerambursabilă pentru nedepunerea de către Beneficiar a raportului final de
progres într-un termen de două luni de la primirea atenţionării scrise din partea Autorităţii
contractante, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalent, aceasta
nu va rambursa cheltuielile suportate de către Beneficiar până la data la care acţiunea s-a
încheiat şi va recupera orice sumă dacă utilizarea acesteia nu este susţinută de rapoartele
de progres aprobate de către Autoritatea contractantă.
(2) Prezentul Contract de finanţare nerambursabilă încetează de drept, fără a mai fi necesară
intervenţia unui instanţe judecătoreşti, la data rezilierii acestuia sau, după caz, la data
prevăzută în prezentul Contract de finanţare nerambursabilă.
Articolul 12 – Modificarea duratei de execuţie
(1) Modificarea duratei de execuţie a prezentului Contract de finanţare nerambursabilă se
face pe baza unui Act adiţional şi numai în cursul duratei de execuţie a acestuia. Modificarea
trebuie să fie bine întemeiată, să nu afecteze scopul Proiectului sau să pună în discuţie
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hotărârea de acordare a finanţării ori să fie contrară principiului tratamentului egal al
solicitanţilor şi să respecte legislaţia naţională şi comunitară.
(2) Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea contractantă, fără întârziere, despre orice
cauză/circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului.
Beneficiarul poate cere, cu minim 45 de zile înainte de data finalizării investiţiei, prelungirea
duratei de execuţie a prezentului Contract de finanţare nerambursabilă. Toate dovezile
necesare pentru aprobarea prelungirii duratei de execuţie a prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă trebuie să însoţească cererea Beneficiarului. Nerespectarea termenului de
depunere a cererii de prelungire a duratei de execuţie a contractului conferă Autorităţii
contractante dreptul de a nu prelungi durata de execuţie şi de a proceda la încetarea
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă în condiţiile prevăzute de art. 11.3 din
Anexa I Ia prezentul Contract de finanţare nerambursabilă.
(3) Durata de execuţie a prezentului Contract de finanţare nerambursabilă nu poate depăşi
24 luni de la data semnării acestuia de către părţile contractante.
(4) Durata maximă de execuţie stabilită la alin. (3) poate fi prelungită cu acordul prealabil al
părţilor contractante, cu maximum 12 luni dar cu plata unei penalităţi în sarcina
Beneficiarului, reprezentând 0,1% din valoarea contractată, stabilită la art. 3, alin. (2) din
contractul de finanţare nerambursabilă pentru fiecare lună de prelungire. Excepţie fac
investiţiile care prevăd adaptarea la standardele comunitare, caz în care această prelungire
nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde.
(5) După aprobarea modificării duratei de execuţie a prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă, Beneficiarul are obligaţia de a achita în maxim 10 zile penalitatea calculată
conform alin.(4) şi va depune la Compartimentul regional POP o copie după ordinul de plată,
graficul de execuţie fizică/financiară şi Declaraţia de eşalonare a cererilor de rambursare –
rectificate.
(6) Neachitarea de către Beneficiar, în termenul menţionat la alin. (5), a penalităţilor calculate
conform alin. (4), are ca sancţiune neprelungirea duratei de execuţie a prezentului contract
de finanţare nerambursabilă.
Articolul 13 – Legea aplicabilă
(1) Prevederile prezentului Contract de finanţare nerambursabilă vor fi guvernate,
interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în
vigoare.
(2) Prezentul Contract de finanţare nerambursabilă este guvernat de legea română.
(3) Prezentul Contract de finanţare nerambursabilă obligă părţile să respecte întocmai şi cu
bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia.
4) În eventualitatea unei dispute între Autoritatea contractantă şi Beneficiar, survenită din
executarea prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, se va încerca soluţionarea
disputei pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale
amiabilă, partea interesată se va adresa instanţelor judecătoreşti competente potrivit legii.
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CAPITOLUL II. DISPOZIŢII FINANCIARE
Articolul 14 – Eligibilitatea cheltuielilor
(1) Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în condiţiile
stabilite de art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru
pescuit, Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare
a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli
eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 –
2013, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ghidului solicitantului specific.
(2) Categoriile de cheltuieli neeligibile pentru finanţare în cadrul POP 2007-2013 sunt
prevăzute la art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru
Pescuit, în Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare şi în Ghidul
solicitantului specific.
(3) Finanţarea nerambursabilă acordată de Autoritatea contractantă va fi recuperată dacă
obiectivele finanţate nu sunt realizate conform scopului destinat rezultat din cererea de
finanţare, dacă se modifică substanţial proiectul, sau în cazul în care acestuia i se modifică
destinaţia într-o perioadă de 5 ani de la data semnării prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă de către părţile contractante.
(4) Beneficiarul nu are dreptul să solicite rambursarea din fondurile nerambursabile aferente
POP 2007-2013 a cheltuielilor realizate după 1 ianuarie 2007 şi înainte de data semnării
prezentului Contractul de finanţare nerambursabilă pentru investiţiile pentru care au fost
constituite garanţii sau ipoteci.
Articolul 15 – Cereri de rambursare
15.1 Rambursări intermediare
(1) Plăţile intermediare sunt destinate să ramburseze Beneficiarului cheltuielile efectuate pe
baza unei declaraţii detaliate a costurilor suportate, în momentul în care o acţiune a atins un
anumit nivel de finalizare.
(2) Până la termenul limită corespunzător, Beneficiarul trebuie să prezinte o cerere de
rambursare intermediară însoţită de următoarele documente:
a) un raport de progres intermediar privind implementarea Proiectului;
b) o declaraţie financiară referitoare la costurile eligibile suportate efectiv, în conformitate cu
structura de buget estimat;
c) în cazul în care sunt necesare, în conformitate cu prevederile art. 180 din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, se poate solicita o opinie
asupra situaţiilor financiare ale acţiunii şi a conturilor care stau la baza întocmirii acestora,
emisă de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de către un funcţionar
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public competent şi independent. Opinia trebuie să ateste faptul că cheltuielile declarate de
beneficiar, în situaţiile financiare pe care cererea de rambursare se bazează sunt reale, sunt
înregistrate în mod corect şi sunt eligibile şi că toate veniturile au fost declarate, în
conformitate cu Contractul de finanţare;
d) alte documente menţionate în Anexa V la prezentul Contract de finanţare nerambursabilă.
(3) Documentele care însoţesc cererea de rambursare trebuie să fie întocmite în
conformitate cu dispoziţiile relevante. Beneficiarul trebuie să certifice că informaţiile furnizate
în cererea sa de rambursare sunt complete, corecte şi reale. El trebuie, de asemenea, să
certifice că cheltuielile efectuate pot fi considerate eligibile conform prezentului Contract de
finanţare nerambursabilă, că toate facturile au fost declarate şi că cererea sa de rambursare
se sprijină pe documente justificative care pot fi verificate.
(4) La primirea acestor documente, Autoritatea contractantă are la dispoziţie intervalul de
timp menţionat la art. 16 alin.(2) din prezenta anexă,în vederea:
a) aprobării cererii de rambursare;
b) solicitării din partea Beneficiarului a documentelor justificative sau a oricăror informaţii
suplimentare pe care le consideră necesare pentru a permite aprobarea cererii de
rambursare;
c) respingerii cererii de rambursare.
(5) Solicitarea de documente justificative sau informaţii suplimentare trebuie să fie făcută în
scris către Beneficiar.
(6) Dacă sunt solicitate informaţii suplimentare, termenul limită pentru verificare se
prelungeşte cu timpul necesar pentru a obţine informaţiile respective. Beneficiarul va fi
informat asupra cererii şi prelungirii perioadei de verificare prin intermediul unui document
oficial. Beneficiarul trebuie să aibă la dispoziţie perioada prevăzută la art. 16 alin. (2) din
prezenta anexă, pentru a furniza informaţiile sau documentele solicitate.
(7) Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate duce la întârzierea
plăţii cu un interval de timp echivalent.
(8) În cazul în care o cerere de rambursare este respinsă, beneficiarul va depune o nouă
cerere de rambursare cu numărul următor cererii de rambursare respinse.
(9) În caz de respingere repetată a cererii de rambursare, Autoritatea contractantă îşi rezervă
dreptul de a rezilia prezentul Contract de finanţare nerambursabilă prin invocarea art. 11.2
din prezenta anexă.
15.2 Rambursare finală
(1) Rambursarea finală se face după finalizarea investiţiei, în funcţie de costurile suportate
efectiv de către beneficiar, în desfăşurarea acţiunii. Aceasta poate fi realizată printr-un ordin
de recuperare în cazul în care valoarea totală a plăţilor anterioare este mai mare decât suma
finală ce trebuie acordată, stabilită în conformitate cu art. 17 din prezenta anexă(2) Rambursarea finală trebuie să reprezinte minim 20% din valoarea totală eligibilă a
proiectului.
(3) Până la termenul limită corespunzător, Beneficiarul trebuie să depună o cerere de
rambursare finală a cheltuielilor însoţită de următoarele documente:
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a) raportul final de progres al proiectului;
b) o declaraţie financiară finală a costurilor eligibile suportate efectiv, în conformitate cu
structura bugetului estimat;
c) o situaţie recapitulativă a încasărilor şi a cheltuielilor de proiect;
d) o opinie asupra situaţiilor financiare ale acţiunii şi a conturilor care stau la baza întocmirii
acestora, emisă de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de către un
funcţionar public competent şi independent. Opinia trebuie să ateste faptul că cheltuielile
declarate de beneficiar, în situaţiile financiare pe care cererea de rambursare se bazează
sunt reale, sunt înregistrate în mod corect şi sunt eligibile şi că toate veniturile au fost
declarate, în conformitate cu prezentul Contract de finanţare nerambursabilă;
e) alte documente menţionate în anexa V la prezentul Contract de finanţare nerambursabilă.
(4) Beneficiarul trebuie să certifice că informaţiile furnizate în cererea sa de rambursare sunt
complete, fiabile şi adevărate. El trebuie de asemenea, să certifice faptul că cheltuielile
efectuate, pot fi considerate eligibile în conformitate cu prezentul Contract de finanţare
nerambursabilă, că toate încasările au fost declarate, şi că cererea sa de rambursare este
sprijinită de documente justificative adecvate care pot fi verificate.
(5) La primirea documentelor, Autoritatea contractantă trebuie să respecte perioada
menţionată la art. 16 alin. (2) din prezenta anexă, în vederea:
a) aprobării cererii de rambursare finale a Proiectului;
b) solicitării beneficiarului documentele justificative sau orice alte informaţii suplimentare pe
care le consideră necesare pentru a permite aprobarea cererii de rambursare finală;
c) respingerea cererii de rambursare finală .
(6) Cererile de informaţii suplimentare trebuie să fie notificate în scris către Beneficiar.
(7) Dacă sunt solicitate informaţii suplimentare, termenul limită pentru verificare se
prelungeşte cu timpul necesar pentru a obţine această informaţie. Beneficiarul trebuie să fie
informat despre această cerere şi despre prelungirea termenului de verificare prin intermediul
unui document oficial.
(8) Beneficiarul trebuie să se încadreze în perioada prevăzută la art. 16 alin. (2) din prezenta
anexă pentru a furniza informaţiile sau documentele solicitate.
(9) Extinderea amânării perioadei pentru aprobarea cererii de rambursare finală poate
întârzia rambursarea cu o perioadă de timp echivalentă.
(10) În cazul unei noi respingeri a cererii de rambursare, Autoritatea contractanta îşi rezervă
dreptul de a rezilia prezentul Contract de finanţare nerambursabilă prin invocarea art. 11.2
din prezenta anexă.
Articolul 16 - Dispoziţii generale privind plăţile
(1) Plăţile se efectuează de către Autoritatea contractantă în lei. Plăţile efectuate de către
Autoritatea contractantă se consideră a fi efectuate la data când acestea sunt debitate din
contul Autorităţii contractante.
(2) Autoritatea contractantă va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita
documente sau informaţii suplimentare în conformitate cu procedura prevăzută la art. 15 din
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prezenta anexă, în termen de maxim 45 (patruzecişicinci) de zile lucrătoare de la
inregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are 30 (treizeci) de zile calendaristice în care
să prezinte informaţiile suplimentare sau o nouă cerere de rambursare.
(3) Beneficiarul poate solicita informaţii în scris cu privire la modul de stabilire a sumei finale
de plată în termen de maxim două luni de la dată notificării de către Autoritatea contractantă
privind suma finală a finanţării nerambursabile în conformitate cu prevederile art. 17 din
prezenta anexă, sau, în lipsa notificării, de la data la care a fost efectuată rambursarea
soldului, în situaţia în care nu este de acord, din motive bine justificate, cu suma finală a
finanţării nerambursabile, precizând motivele pentru acest dezacord.
După această perioadă orice cerere nu va mai fi luată în considerare. Autoritatea
contractantă se angajează să răspundă în scris în maxim două luni de la data la care cererea
de informaţii a fost primită, motivând răspunsul.
Procedura nu aduce atingere dreptului beneficiarului de a ataca decizia Autorităţii
contractante.
Articolul 17 – Determinarea valorii finale a finanţării nerambursabile
(1) Fără a aduce atingere informaţiilor obţinute ulterior, în temeiul art. 18 din prezenta anexă,
Autoritatea contractantă va aproba valoarea ultimei tranşe de rambursare care va fi plătită
beneficiarului în baza documentelor stabilite la art. 15.2 din prezenta anexă, pe care le-a
verificat anterior.
(2) Valoarea totală plătită beneficiarului de către Autoritatea contractantă nu poate depăşi, în
nici o situaţie, valoarea maximă a finanţării nerambursabile stabilită la art. 3 alin.(2) din
prezentul Contract de finanţare nerambursabilă, chiar dacă totalul cheltuielilor eligibile reale
depăşeşte valoarea estimată totală a cheltuielilor eligibile specificate la art. 3 alin.(2) din
prezentul Contract de finanţare nerambursabilă.
(3) Dacă valoarea cheltuielilor eligibile reale la finalizarea acţiunii este mai mică decât
valoarea estimată a cheltuielilor eligibile, Autoritatea contractantă va limita finanţarea
nerambursabilă la valoarea obţinută prin aplicarea procentului stabilit la art. 3 alin.(2) din
prezentul Contract de finanţare nerambursabilă la valoarea reală a cheltuielilor eligibile
aprobate de Autoritatea contractantă.
(4) Beneficiarul se declară de acord cu faptul că finanţarea nerambursabilă este limitată la
valoarea necesară pentru asigurarea echilibrului dintre venituri şi cheltuieli şi că aceasta nu
trebuie să ducă în nici o circumstanţă la obţinerea de profit pentru el.
Profit înseamnă orice depăşire a veniturilor reale ca rezultat al acţiunii, în afară de cheltuielile
reale ale acţiunii. Conform acestui articol, numai costurile reale care se încadrează în
categoriile stabilite în bugetul estimat prevăzut la art. 3 alin.(1) şi prezentate în Anexa III la
prezentul Contract de finanţare nerambursabilă vor fi luate în considerare. Cheltuielile
neeligibile vor fi întotdeauna suportate din resurse necomunitare.
Orice profit determinat în acest mod va conduce la o reducere corespunzătoare a finanţării
nerambursabile.
(5) Fără a aduce atingere dreptului de reziliere a prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă în temeiul art. 11 din prezenta anexă, dacă acţiunea nu este implementată
sau este implementată defectuos sau parţial Autoritatea contractantă poate recupera
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integral sprijinul prevăzut iniţial în funcţie de implementarea reală a acţiunii în termenii stabiliţi
de prezentul Contract de finanţare nerambursabilă.
(6) Pe baza sumei finale de plată stabilită în acest mod şi ţinând cont de valoarea totală a
plăţilor efectuate deja în conformitate cu termenii contractului, Autoritatea contractantă va
stabili suma de plată a soldului ca fiind suma ce a rămas de rambursat beneficiarului. În
cazul în care valoarea totală a rambursărilor deja efectuate depăşeşte suma maximă ce
poate fi acordată, conform prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, Autoritatea
contractantă emite un ordin de recuperare pentru rambursările suplimentare deja efectuate.
Articolul 18 - Contabilitate şi controale tehnice şi financiare
(1) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului, utilizând
conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea
Proiectului în conformitate cu dispoziţiile legale. Evidenţa contabilă se va păstra şi în format
electronic.
(2) Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului
efectuate de Autoritatea contractantă, Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuţii în
domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de valabilitate a
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă. În acest scop, Beneficiarul se angajează
să acorde personalului Autorităţii contractante, Comisiei Europene sau al oricărui organism
cu atribuţii în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii, dreptul de acces la
locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,
precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară
a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită
verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea contractantă de locul unde
sunt arhivate documentele
(3) Beneficiarul se obligă să transmită semestrial, în prima decadă a lunii următoare, la
Compartimentul regional POP de care aparţine implementarea proiectului, un Raport de
progres pe parcursul celor 7 ani de la data semnării prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă de către părţile contractante. Raportul de progres tip poate fi găsit pe pagina
de internet a Autorităţii contractante.
(4) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a face public, la cerere sau din proprie
iniţiativă, informaţii privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finanţate, în
vederea asigurării transparenţei implementării POP 2007-2013.
(5) Beneficiarul se angajează să furnizeze orice informaţie detaliată, inclusiv în format
electronic, solicitată de Autoritatea contractantă sau de orice organism din afara Autorităţii
contractante, dar autorizat de aceasta, să verifice dacă acţiunea şi clauzele prezentului
Contract de finanţare nerambursabilă au fost implementate în mod corect.
(6) Beneficiarul acceptă dreptul de acces al personalului propriu al Autoritii contractante, cât
şi al oricărui organism din afara Autoritii contractante, dar autorizat de aceasta, la locul de
implementare a proiectului şi la orice informaţie, inclusiv în format electronic, necesare
pentru desfăşurarea misiunii de audit.
(7) În virtutea Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului privind verificările şi
inspecţiile punctuale realizate de Comisie pentru a proteja interesele financiare ale
Comunităţii Europene împotriva fraudei şi a altor neregularităţi şi a Regulamentului (CE) nr.
1073/1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă , Oficiul de
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Luptă Antifraudă poate, de asemenea, să realizeze controale la faţa locului şi inspecţii, în
conformitate cu procedurile prevăzute de legea comunitară de protecţie a intereselor
financiare ale Comunităţii Europene şi de luptă antifraudă. Acolo unde este cazul,
constatările acţiunilor de inspecţie pot genera decizii de recuperare a daunelor, emise de
Autoritatea contractantă.
(8) Curtea Europeană a Auditorilor, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit şi
serviciile Comisiei Europene vor avea aceleaşi drepturi ca şi Autoritatea contractantă, în
special, în privinţa controalelor şi a misiunilor de audit.
(9) În situaţia nerespectării de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate la alin.(1)-(8), se vor
aplica sancţiunea respingerii cererii de ramburasare,

CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE
Articolul 19 – Nereguli, sume necuvenite şi restituirea finanţării
(1) Neregula în accepţiunea prezentului contract are înţelesul prevăzut de Ordonanţa
Guvernului nr. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora şi a Hotărârii Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente .
(2) Constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează
conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţei de Guvern nr.66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi a Hotărârii
Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente
(3) Orice rambursare excedentară constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia
de a restitui sumele necuvenite în concordanţă cu Codul de procedură fiscală.
(4) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată
voluntară sau deducere, Autoritatea contractantă, după epuizarea tuturor procedurilor de
recuperare, va sesiza autoritatea legală competentă în vederea declanşării procedurii de
executare silită, conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.
(5) În cazul în care neregula sau rambursarea excedentară este depistată înainte de
efectuarea ultimei rambursări conform prezentului Contract de finanţare nerambursabilă sau
conform oricărui alt Contract de finanţare încheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor
financiar nerambursabil prin intermediul POP 2007-2013, Autoritatea contractantă va
proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui
Contract de finanţare, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea
penalităţilor.
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(6) În cazul în care neregula sau rambursare excedentară este depistată după efectuarea
ultimei tranşe de rambursare aferentă prezentului contract şi debitul nu a fost recuperat în
totalitate, Autoritatea contractantă va sesiza autoritatea competentă în vederea declanşării
executării silite, conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.
(7) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorităţii
contractante cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.
(8) Autoritatea contractantă va sista finanţarea nerambursabilă şi se va asigura de
recuperarea finanţării nerambursabile acordate dacă, pe perioada de valabilitate a
contractului intervine o modificare substanţială, aşa cum este prevăzut în Regulamentul
(CE) nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit, cu modificările şi completările
ulterioare.
(9) În cazul în care Beneficiarul constată o neregulă în gestiunea propriului sau proiect, ca
urmare a sistemului său propriu de management şi control, independent de activitatea de
constatare a neregulilor a Autorităţii contractante, acesta are obligaţia raportării neregulii
către Autoritatea contractantă, indiferent daca cheltuiala respectiva a fost sau nu rambursată
de Autoritatea contractantă, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la constatarea ei.
(10) Activităţile de constatare şi de recuperare a sumelor plătite necuvenit, se vor efectua în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi a Hotărârii Guvernului nr.875/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente.
Prevederile legislaţiei menţionate anterior se vor aplica mutatis mutandis.
(11) Constituie titlu de creanţă actul/documentul de constatare, stabilire şi individualizare a
obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare rezultate din plata necorespunzatoare a
cheltuielilor neeligibile către beneficiar/liderul unui parteneriat/parteneri, precum şi accesoriile
acestora şi costurile bancare.
(12) Pentru creanţele bugetare rezultate din plata necorespunzatoare a cheltuielilor
neeligibile către beneficiar/liderul unui parteneriat/parteneri, actul/documentul de constatare,
stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată, comunicat debitorului, constituie titlu
executoriu în condiţiile Codului de procedură fiscală.
Articolul 20 – Evaluarea
(1) După perioada de execuţie a contractului de finanţare nerambursabilă, Autoritatea
contractantă va efectua verificare atingerii de către Beneficiar a indicatorilor asumaţi prin
contract.
(2) În situaţia în care Beneficiarul nu a atins indicatorii asumaţi prin prezentul contract, acesta
este obligat să returneze fondurile nerambursabile primite, proporţional cu indicatorii
nerealizaţi.
(3) Prevederile alin.(2) nu sunt aplicabile în situaţii de forţă majoră.
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Articolul 21 – Suspendarea
21.1 Suspendarea de către beneficiar
(1) Beneficiarul poate suspenda implementarea proiectului în cazuri excepţionale care fac
imposibilă sau excesiv de dificilă realizarea acestuia, în special în cazuri de forţă majoră. El
trebuie să informeze fără întârziere Autoritatea contractantă, oferind toate motivele şi detaliile
care au condus la această situaţie şi să prevadă data de reluare a activităţii.
(2) În cazul în care Autoritatea contractantă nu reziliază prezentul Contract de finanţare
nerambursabilă în conformitate cu art. 11.2 din prezenta anexă, beneficiarul trebuie să reia
implementarea de îndată ce circumstanţele i-o permit şi trebuie să informeze Autoritatea
contractantă de acest lucru. Durata de implementare se prelungeşte cu o perioadă
echivalentă cu durata suspendării. În conformitate cu art. 12 din prezenta anexă, se încheie
un Act adiţional pentru a prelungi durata de implementare şi de a face orice modificări care
pot fi necesare pentru a se adapta la noile condiţii de implementare.
21.2 Suspendarea de către Autoritatea contractantă
(1) Autoritatea contractantă poate suspenda termenul de rambursare, în orice moment, în
scopul unor verificări suplimentare prin notificarea beneficiarului că cererea sa de
rambursare nu poate fi acceptată la plată, fie pentru că aceasta nu este în conformitate cu
dispoziţiile prevăzute în prezentul Contract de finanţare nerambursabilă, fie pentru că nu
există documentele justificative necesare sau pentru că există suspiciunea că o parte din
cheltuieli din situaţia financiară nu sunt eligibile.
(2) Autoritatea contractantă poate suspenda rambursările, în orice moment, în cazul în care
beneficiarul a încălcat sau se presupune că a încălcat dispoziţiile din prezentul Contract de
finanţare nerambursabilă, mai ales în urma auditării şi a verificărilor prevăzute la art. 18 din
prezenta anexă.
(3) Autoritatea contractantă poate, de asemenea, suspenda rambursările sale:
a) anterior rezilierii prezentului Contract de finanţare nerambursabilă;
b) dacă există o suspiciune de neregulă sau o neregulă comisă de către beneficiar în
implementarea prezentului Contract de finanţare nerambursabilă;
c) dacă există o suspiciune de neregulă sau o neregulă comisă de către beneficiar în
implementarea unui alt contract sau decizie finanţate din Bugetul general sau dintr-un alt
buget al Comunităţilor Europene. În acest caz, se va dispune suspendarea rambursărilor
numai în cazul în care suspiciunea de neregulă sau neregula poate afecta implementarea
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
(4) Autoritatea contractantă va informa beneficiarul cât mai curând posibil despre orice
suspendare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, menţionând motivele
suspendării.
(5) Suspendarea intră în vigoare la data la care notificarea a fost trimisă de către Autoritatea
contractantă. Perioada de rambursare rămasă va începe să curgă din nou începând cu data
la care o cerere de rambursare a fost înregistrată, când documentele suport cerute sunt
primite, sau la încheierea perioadei de suspendare aşa cum este notificată de către
Autoritatea contractantă.
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Articolul 22 – Protecţia datelor
(1) Toate datele personale cuprinse în contract trebuie să fie prelucrate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera
circulaţie a acestor date. Aceste date vor fi prelucrate în strânsă legătură cu implementarea
şi monitorizarea contractului de Autoritatea contractantă, fără a aduce prejudicii posibilităţii
de transmitere a datelor serviciilor de audit intern, Curţii de Conturi a României - Autoritatea
de Audit, Curţii Europene de Conturi, serviciilor Comisiei Europene şi / sau Oficiului
European de Luptă Antifraudă (OLAF), în scopul protejării intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene.
(2) Beneficiarii pot avea acces, pe baza unei cereri scrise, la datele lor personale şi pot
corecta orice informaţie care este inexactă sau incompletă. Ei vor adresa orice întrebare cu
privire la procesarea datelor lor personale către Autoritatea contractantă. Beneficiarii pot
depune, în orice moment, o plângere împotriva modului de procesare a datelor personale la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Articolul 23 - Forţa majoră
(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de
înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării prezentului Contract
de finanţare nerambursabilă, care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia şi care
exonerează de răspundere partea care o invocă.
Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure,
inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo etc.
(2) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celorlalte părţi, în
termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, să
transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15
(cincisprezece) zile calendaristice de la data producerii acesteia şi este obligată să comunice
data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice şi de a lua
orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
(3) Dacă părţile care invocă forţa majoră nu procedează la anunţare, în condiţiile şi
termenele prevăzute, a începerii şi încetării cazului de forţa majoră, partea care o invocă va
suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
(4) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi
efectuate cu această ocazie de către Autoritatea contractantă.
(5) Îndeplinirea prezentului Contract de finanţare nerambursabilă va fi suspendată de la data
apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia
drepturile ce se cuvin părţilor.
(6) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării
prezentului Contract de finanţare pe o perioada mai mare de 6 (şase) luni, părţile se vor
întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei
perioade, pentru a conveni asupra modului de executare a prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă, fie asupra desfiinţării acestuia.
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Articolul 24 Notificări şi comunicări
(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită ca
valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin
intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate
prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alin. (1), ( 2) şi ( 3).
(5) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale poştală nu este posibilă, din
motive neimputabile Autorităţii contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin
publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afişarea, concomitent,
la sediul Autorităţii contractante şi pe pagina de internet a Autorităţii contractante, a unui
anunţ în care se menţionează că a fost emis un act administrativ pe numele beneficiarului.
Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice de la data afişării anunţului. Autoritatea contractantă va menţine afişarea
anunţului timp de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care actul este
considerat comunicat.
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ANEXA III la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. …………..… / ………………...
BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI *
Bugetul proiectului*-investiții

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1

2

1

TVA**
Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neeligibile TOTAL
aferent
cheltuieli cheltuielilor
fără TVA fără TVA
eligibile
3

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
terenului

1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajarea pentru protecţia
mediului şi/sau aducerea la starea iniţială
TOTAL CAPITOL 1
2

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru investiţii

2.1.1 Drumuri de acces
2.1.2 Construcţii si instalaţii
2.2 Utilaje şi echipamente
2.3 Mijloace de transport
2.4 Dotări
2.5 Software şi sisteme de monitorizare
2.6 Tehnologii şi know-how
2.7 Probe tehnologice şi teste
2.8 Instruire şi formare profesională pentru angajaţi
2.9 Prime de asigurare (imobile,
răspundere profesională)

bunuri

şi
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2.10 Alte cheltuieli
2.11 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului astfel cum sunt menţionate
în
capitolul 2, art.8 din anexa nr.4 la H.G.
nr.28/2008
TOTAL CAPITOL 2
3

CAPITOLUL 3
Contribuţia în natură

3.1 Terenuri
3.2 Clădiri
3.3 Echipamente
3.4 Materiale
TOTAL CAPITOL 3
4

CAPITOLUL 4
Cheltuieli generale ale proiectului

4.1 Cheltuieli privind plata salariilor, remuneraţiilor si
stimulentelor pentru personalul având atribuţii in
implementarea operaţiunii/proiectului efectuate
de beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata
implementării
proiectului/operaţiunii
4.2 Onorarii pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi
4.3 Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor necesare implementării proiectului
4.4 Onorarii pentru elaborarea planului de afaceri /
studiului de fezabilitate / memoriu justificativ
4.5 Brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
active similare
4.6 Cheltuieli privind organizarea de şantier,
respectiv cheltuielile cu lucrări de construcţii şi
instalaţii aferente organizării de şantier şi
cheltuielile conexe organizării de şantier, astfel
cum sunt menţionate la art. 8 cap. 5 pct. 5.1 din
anexa nr. 4 la HG 28/2008
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4.7 Cheltuieli diverse si neprevăzute
4.8 Cheltuieli de informare şi publicitate
4.9 Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 4
TOTAL GENERAL
* conform HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MAPDR nr. 392/2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli
eligibile - col 3-, în cazul beneficiarilor eligibili conform OUG nr. 74/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ***
*** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 60% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile fără TVA şi fără contravaloarea contribuţiei în natură pentru
microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari cu mai puţin
de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de 200 MEUR pe an.

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA aferent cheltuielilor eligibile

d.

TVA aferent cheltuielilor neeligibile

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b.

Cheltuieli neeligibile ale proiectului
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III

TVA*

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile,
cât şi cheltuieli neeligibile).
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Bugetul proiectului* - expoziții, târguri comerciale

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1

2

1

TVA**
Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neeligibile TOTAL
aferent
cheltuieli cheltuielilor
fără TVA fără TVA
eligibile
3

4

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru organizarea și participarea
la târguri comerciale și expoziții – total, din
care:

1.1 Cheltuieli de deplasare pentru persoanele care
organizează și coordonează acțiunile privind
participarea la târg/expoziție a societății
comerciale, asociației/organizației piscicole
1.2 Transportul, asigurarea și manipularea
exponatelor, mostrelor și materialelor
publicitare, formalitățile vamale aferente
acestora
1.3 Depozitarea ambalajelor aferente exponatelor
pe perioada desfășurării acțiunii promoționale
1.4 Elaborarea proiectului de execuție a standului
1.5 Închirierea, construirea și/sau amenajarea
spațiului expozițional, transportul materialelor
aferente
1.6 Cheltuieli generale pe perioada de desfășurare
a acțiunilor promoționale
1.7 Cheltuieli de reprezentare și de protocol
1.8 Cheltuieli pentru materialele publicitare, de
prezentare și promovare cu caracter economic
general și pentru mediatizarea prezenței
românești la acțiunile promoționale
TOTAL CAPITOL 1
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2

CAPITOLUL 2
Alte cheltuieli – total, din care

2.1. Alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru
realizarea târgurilor și expozițiilor/campaniilor de
promovare/studiilor de piață
2.2 Cheltuielile aferente comisionului prevăzut în
contractul încheiat cu societatea organizatoare a
pavilioanelor naționale, standurilor specializate
pe produse și mini-expozițiilor
TOTAL CAPITOL 2
TOTAL GENERAL
* conform HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MAPDR nr. 392/2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli
eligibile - col 3-, în cazul beneficiarilor eligibili conform OUG nr. 74/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ***
*** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 60% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile fără TVA şi fără contravaloarea contribuţiei în natură pentru
microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari cu mai puţin
de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de 200 MEUR pe an.

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA aferent cheltuielilor eligibile

d.

TVA aferent cheltuielilor neeligibile
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II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b.

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

III

TVA*

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile,
cât şi cheltuieli neeligibile).

Bugetul proiectului* - instruire

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1

2

1

TVA**
Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neeligibile TOTAL
aferent
cheltuieli cheltuielilor
fără TVA fără TVA
eligibile
3

4

CAPITOLUL 1
Cheltuieli cu experții
Onorarii
Cazare
Diurnă
Transport

2

CAPITOLUL 2
Cheltuieli cu participanții
Cazare
Transport
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3

CAPITOLUL 3
Cheltuieli generale

4

CAPITOLUL 4
Alte cheltuieli

TOTAL GENERAL
* conform HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MAPDR nr. 392/2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli
eligibile - col 3-, în cazul beneficiarilor eligibili conform OUG nr. 74/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ***
*** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 60% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile fără TVA şi fără contravaloarea contribuţiei în natură pentru
microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru întreprinderile mari cu mai puţin
de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri mai mică de 200 MEUR pe an.

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA aferent cheltuielilor eligibile

d.

TVA aferent cheltuielilor neeligibile
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II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

b.

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

III

TVA*

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cât şi
cheltuieli neeligibile).
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ANEXA IV Contractul de finanţare nerambursabilă nr. …………..… / ………………...
MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele
(1) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în
vigoare cu privire la măsurile de informare şi publicitate.
(2) Beneficiarul are obligaţia de a:
a) asigura vizibilitatea adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a proiectului, a
obiectivelor şi rezultatelor obţinute;
b) asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa
financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene;
c) asigura, la finalizarea proiectului, informarea tuturor părţilor implicate în proiect cu privire la
finanţarea obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea faptului că acordarea
cofinanţării s-a realizat prin POP 2007-2013;
d) notifica în mod clar şi prin mijloace adecvate faptul că proiectul implementat a fost selectat
în cadrul POP 2007-2013;
e) asigura că orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, obţinute în
cadrul proiectului, vor include un paragraf sau o menţiune care să facă referire la faptul că
proiectul este cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007-2013;
f) asigura resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de informare şi
comunicare.
g) efectua publicitatea şi informarea legata de începerea proiectului, în termen de 30 de zile
de la semnarea contractului de finantare nerambursabila,
(3) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate
în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional
pentru Pescuit, în conformitate cu cele declarate în Cererea de Finanţare.
(4) Măsuri minime de informare şi publicitate:
•

comunicat de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului şi
comunicat de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute.

•

bannere sau afişe la locul de desfăşurare a proiectului;

•

includerea pe materialele-suport pentru activităţile de training, inclusiv a certificatelor
de orice tip, a elementelor obligatorii de identitate vizuală;
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•

etichete pentru mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului
(etichetele sau abţibildurile vor fi postate în locuri uşor vizibile);

(5) Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă respingerea cererii de rambursare
(6) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant
care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Guvernului, sigla Uniunii
Europene şi sigla POP 2007-2013.
(7) Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaţa cea mai vizibilă a echipamentului.
(8) Panourile de publicitate privind cofinanţarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene
vor fi afişate în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil.
(9) Panourile pentru afişare temporară vor fi afişate pe perioada executării contractului, iar
panourile pentru amplasare permanentă vor fi amplasate la momentul finalizării executării
contractului.
(10) Sancţiuni:
a) pentru neîndeplinirea obligaţiilor de publicitate şi informare legate de începerea
proiectului, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, se va aplica o
penalitate de 10 lei/zi, din valoarea finanţării nerambursabile, calculata pentru
fiecare zi de intarziere. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării,
Beneficiarul va efectua plata în contul menţionat în notificare;
b) pentru neîndeplinirea obligaţiilor de publicitate şi informare, inclusiv cele menţionate
la lit a), se va respinge prima cerere/ cererea finală de rambursare.
Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:
PANOURI PENTRU AFIŞARE TEMPORARĂ
Textul panoului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor cu participarea Uniunii
Europene va fi afişat în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele
mai potrivite amplasamente în condiţii de vizibilitate şi reglementări de circulaţie existente în
România. Panoul va fi inscripţionat şi va fi afişat pe perioada implementării proiectului.
Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:
•

În partea stângă, sus, stema României având deasupra textul GUVERNUL
ROMÂNIEI – Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L= 0,14 m, l=
0,18 m.

•

În partea dreaptă, sus, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA
EUROPEANĂ – Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L=
0,20 m, l = 0,17 m. Ambele sigle vor fi full color.

•

În partea din mijloc, sus: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi logoul
„Are balta peşte”

•

Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m. Sub ea se
va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărţit în trei casete cu următoarele
dimensiuni: casetă 1 – L=0,40 m, l=0,21 m; casetă 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; casetă 3 –
L=0,40 m, l= 0,23 m

•

În aceste casete se va scrie în ordine Proiectul: (denumirea investiţiei), Valoarea
nerambursabilă: (suma în lei) şi Termenul de execuţie: luna şi anul. Pentru categorie
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(Proiect, Valoare etc.) se va folosi Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei
– Arial, 150, bold.
Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m şi l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi
negre.
Exemplu:
Arial 250,
bold

0,35 m

GUVERNUL
ROMÂNIEI

Arial, 200,
bold, italic

UNIUNEA
EUROPEANĂ
0,14

0,20

0,21 m

1 metru

Beneficiar .......................................
0,23 m

( Arial, 200, bold)

0,4 m
Arial, 150,
normal

1,8 metri

Arial, 150,
bold

Fond ALB,
Caractere NEGRE
Stemele Full Color

PANOURI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ
Pentru a face cunoscută implicarea Uniunii Europene în finanţarea de investiţii noi sau
modernizarea celor existente vor fi afişate panouri inscripţionate care vor fi amplasate în
apropierea clădirii sau a utilajului. Acestea vor fi afişate obligatoriu 5 ani de la data semnării
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă de către Directorul general al DGPAMPOP, după ce a fost semnat, în prealabil, de către reprezentantul legal al Beneficiarului.
Elementele de informare afişate pe plăcuţe vor fi următoarele:
•

În partea stângă, sus, stema României având deasupra textul GUVERNUL
ROMÂNIEI – Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L= 0,20 m, l=
0,24 m.

•

În partea dreaptă, sus, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA
EUROPEANĂ – Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L=
0,26 m, l = 0,23 m. Ambele sigle vor fi full color.

•

În partea din mijloc, sus: Sigla Programului Operaţional pentru Pescuit şi logoul
„Are balta peşte”.. Sub acest text se va trece unul sub altul numele beneficiarului,
titlul proiectului şi anul realizării – Arial, 200, bold.
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•

În partea de mijloc, jos, se va inscripţiona REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII
EUROPENE ŞI AL GUVERNULUI ROMÂNIEI – Arial, 200, bold-italic.

Panoul va avea dimensiunile de L= 3 m şi l= 1,8 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi
negre.

Exemplu:

GUVERNUL
ROMÂNIEI

UNIUNEA
EUROPEANĂ
0,20

0,26

1,8 METRI

0 24

(beneficiar)...................................

3 METRI

Arial, 200,
bold

Fond ALB,
Caractere NEGRE , Stemele Full Color

AUTOCOLANT PENTRU AFIŞAREA PE UTILAJE
Textul autocolantului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor cu participarea Uniunii
Europene va fi afişat pe fiecare utilaj, instalaţie sau alte achiziţii, în puncte de vizibilitate
maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari.
Autocolantul va fi inscripţionat şi va fi afişat pe perioada implementării proiectului.
Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele:
•

În partea de mijloc, sus se va înscrie: Sigla Programului Operaţional pentru
Pescuit 2007-2013 şi logoul „Are balta peşte” Sub textul de mai sus se va trece
numele beneficiarului – Arial, 16, bold

•

În partea stângă, mijloc, stema României având deasupra textul GUVERNUL
ROMÂNIEI – Arial, 16, bold. Stema României va avea dimensiunile de L= 3 cm, l= 4
cm.

•

În partea dreaptă, mijloc, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA
EUROPEANĂ – Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L=
4,5 cm, l = 2,8 cm. Ambele sigle vor fi full color.

•

În partea de mijloc, jos se va trece titlul proiectului şi anul achiziţionării bunului – Arial,
16, bold.
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Exemplu:

Arial 18,
bold-

Arial,
16
GUVERNU
ROMÂNIEI
3

(beneficiar).....................

4

UNIUNEA
EUROPEA
4,5

2,8

(titlul proiect).................................

15
cm

Fond ALB,
Caractere NEGRE
Stemele Full Color
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ANEXA V la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. …………..… / ………………...
INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ
PENTRU BENEFICIARII POP 2007 – 2013
A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
Verificările de management ale DGP-AMPOP (verificări administrative, tehnice, financiare şi
la faţa locului) sunt efectuate în proporţie de 100% pentru toate cererile de rambursare
transmise de beneficiari şi acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice şi fizice ale
operaţiunilor efectuate de către beneficiari în baza Contractului de finanţare nerambursabilă.
Beneficiarii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate în maxim 5 tranşe de plată pe cât
posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una
sau mai multe etape de execuţie care pot fi determinate, una sau mai multe lucrări finalizate,
etc.
B. DEPUNEREA DECLARAŢIILOR
RAMBURSARE/PLATĂ

DE

EŞALONARE

A

CERERILOR

DE

Beneficiarii sunt obligaţi să depună la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare
Declaraţia de eşalonare a cererilor de rambursare, potrivit formatului standard în
maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării Contractului de finanţare
nerambursabilă de către reprezentantul legal al Beneficiarului.
În cazul în care Declaraţia de eşalonare nu este completată corect, aceasta se restituie
beneficiarului în vederea corectării.
Rectificarea Declaraţiei de eşalonare a depunerii cererilor de rambursare se face în condiţiile
modificării termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificării
valorii acesteia faţă de datele menţionate în Declaraţia de eşalonare a cererilor de
rambursare iniţială. Formularul Declaraţie de eşalonarea a cererilor de rambursare va fi
acelaşi şi va avea în plus menţiunea „rectificativă”. Depunerea acesteia trebuie să se facă
cu cel puţin 30 zile înainte de data depunerii cererii de rambursare.
Atenţie!!!
Dacă depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOP nu se face la data menţionată în
Declaraţia de eşalonare şi dacă până la această dată nu se transmite Declaraţia de
eşalonare rectificată, Autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia Contractul de finanţare.
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C. DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE/PLATĂ
Cererea de rambursare se depune după primirea avizului CATAP pentru achiziţiile
solicitate la plată.
Cererile de rambursare/plată (conform modelelor afişate pe site-ul M.A.D.R. secţiunea
F.E.P.) se întocmesc de către Beneficiari în patru exemplare (un exemplar original şi trei
copii) şi un CD cu documentele respective scanate. CD-ul trebuie să conţină „Evidenţa
cheltuielilor”, în fişierul XLS ataşat conform modelului prezentat în Ghidul solicitantului. Din
cele patru exemplare, un exemplar copie rămâne la Beneficiar şi trei exemplare (originalul şi
două copii) şi CD-ul se depun la termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a cererilor
de rambursare la CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare. După finalizarea
verificărilor, un exemplar copie al Dosarului cererii de plată/rambursare ramâne la CRPOP,
iar două exemplare (originalul şi o copie) împreună cu CD-ul se transmit cătreCVMMP, nivel
central.
Cererea de rambursare se depune la CRPOP la termenul prevăzut în Declaraţia de
eşalonare a cererilor de rambursare.
Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz
favorabil din punct de vedere al achiziţiei respective. Achiziţia care nu are aviz
favorabil devine cheltuială neeligibilă.
Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către Autoritatea
contractantă în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei
cereri de rambursare, cu excepţia acelor situaţii în care termenul de rambursare se
suspendă.
Cererea de rambursare se depune de beneficiar la CRPOP însoţită de documentele suport
aferente. Toate documentele – cu excepţia Cererii de rambursare/plată, a Raportului de
progres şi Evidenţa cheltuielilor - vor fi prezentate în copie lizibilă, certificată „conform cu
originalul”, semnate şi ştampilate de responsabilul de proiect.
Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare, redactate în alte limbi, se
va anexa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.
Dosarul Cererii de rambursare trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:
1.

Cererea de rambursare

2.

Evidenţa cheltuielilor respectând structura bugetului estimat şi următoarele:
- Copiile facturilor;
- Copiile ordinelor de plată şi al altor documente de plată
- Copiile extraselor de cont;
- Copiile Adeverinţei ISC 0,1% şi Adeverinţei ISC 0,7% ;
- Copiile altor tipuri de Adeverinţe (în cazul eliberării acestora de către consiliile locale/
judeţene sau alte instituţii pentru avize, acorduri, autorizaţii etc.);

3. Raportul de progres
4. Raport de audit asupra situaţiilor financiare ale acţiunii şi a conturilor care stau la baza
întocmirii acestora, emisă de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de
către un funcţionar public competent şi independent, când e solicitat conform prevederilor
art.180 din Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr. 2342/2002, privind stabilirea
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regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002
privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene cu
modificările şi completările ulterioare. Opinia trebuie să ateste faptul că cheltuielile
declarate de beneficiar, în situaţiile financiare pe care cererea de rambursare se bazează
sunt reale, sunt înregistrate în mod corect şi sunt eligibile şi că toate veniturile au fost
declarate, în conformitate cu Contractul de finanţare.
5. Garanţia de bună execuţie pentru lucrări/servicii;
6. Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuţiei acestora ;
7. Autorizaţia de construire (pentru achiziţii de lucrări, la prima cerere de rambursare, atât
pentru lucrările de baza cât şi pentru lucrările cu caracter provizoriu);
8. Contractul de vânzare – cumpărare ( la prima cerere de rambursare)
9. Extras de carte funciară( la prima cerere de rambursare);
10. Notificare către ISC;
11. Ordinul de începere a lucrărilor (la prima cerere de rambursare)
12. Raportul de execuţie;
13. Documente referitoare la măsurile de informare şi publicitate: copii ale publicaţiilor în care
au apărut anunţurile, fotografii ale bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului care să
dovedească amplasarea autocolantelor/plăcuţelor, fotografii de la locaţia proiectului din
care să reiasă amplasarea panourilor pentru afişare temporară şi a plăcuţelor pentru
amplasare permanentă, etc;
14. Fişa mijlocului fix din care sa rezulte că investiţia nou creată a fost înregistrată ca mijloc
fix (la cererea de rambursare finală);
15. Balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de
rambursare în cauză;
16. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achiziţionate/ materialele folosite la
lucrări;
17. Copiile Declaraţiilor vamale (pentru importurile directe);
18. Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor (la prima cerere de rambursare);
19. Procesul verbal de predare al amplasamentului şi planul de amplasare al investiţiei
conţinând poziţiile bornelor topografice (la prima cerere de rambursare);
20. Procesele verbale de recepţie calitativă, de lucrări ascunse, pe faze determinante;
21. Proces verbal de recepţie parţială pe faze determinante;
22. Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor (la cererea de rambursare finală);
23. Procesele verbale de predare – primire, de recepţie şi de punere în funcţiune a bunurilor
achiziţionate ;
24. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achiziţionate;
25. Situaţiile de plată pentru lucrările executate şi centralizatoarele situaţiilor de plată;
26. Buletinele de analiza a materialelor încorporate;
27. Buletinele de încercări;
28. Agrementele tehnice;
29. Devizele financiare detaliate pentru servicii;
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30. Contractul de leasing cu scadenţarul ratelor de leasing şi facturile cu ratele de leasing
achitate;
31. Documente emise de experţi autorizaţi privind valoarea aportului în natură –
terenurile/clădirile considerate aport în natură trebuie să fie libere de sarcini (la cererea
de rambursare finală);
32. Acord de mediu (la prima cerere de rambursare);
33. Documentele emise de autorităţile de mediu, sanitar şi sanitar veterinar;
34. Alte documente justificative (se vor specifica după caz).
Pentru cererea de rambursare finală, beneficiarul are obligaţia să transmită, după caz,
inclusiv următoarele documente suport:
• Notificarea conformităţii obiectivului cu normele de igienă şi sănătate publică sau
autorizaţie sanitară după caz emisă de autoritatea de sănătate publică;
• Autorizaţie sanitar veterinară emisă de autoritatea sanitar veterinară;
• Autorizaţie de mediu emisă de autoritatea de mediu;
• Avizul Autorităţii Navale Române;
• Licenţă de acvacultură;
• Licenţă de pescuit;
• Autorizaţie de pescuit;
• Licenţă de procesare;
• Aviz de la Ministerul Transporturilor - Direcţia Transport Naval;
• Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor datate, semnate, ştampilate şi
având o concluzie favorabilă.
• Raportul financiar al unui auditor independent elaborat pentru întregul proiect.
DGP-AMPOP îşi rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procesului de implementare orice
alte documente pe care le consideră necesare.
Dosarul Cererii de rambursare trebuie să aibă opis, iar documentele pe care le conţine
trebuie numerotate, semnate şi ştampilate de către beneficiar.
Referinţele din opis trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele din
dosar. Beneficiarul va face menţiunea la sfârşitul dosarului: „Acest dosar conţine …….
pagini, numerotate de la 1 la …….”
Toate documentele din Dosarul cererii de rambursare care au regim de document tipizat vor
fi în conformitate cu prevederile legale.
• Facturile emise trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:








pe toate facturile originale, beneficiarul trebuie să aplice ştampila „POP 20072013”
copia facturilor se realizează după aplicarea ştampilei „POP 2007 – 2013 pe
original.
Pe această copie se aplică ştampila “conform cu originalul”.
să aibă formatul prevăzut de actele normative în vigoare şi să fie completate în
conformitate cu acestea;
data înscrisă pe factură nu este anterioară datei semnării contractelor de achiziţii;
să fie menţionate numărul, data şi/ sau obiectul contractului de achiziţii pentru
servicii/ bunuri/lucrări în baza cărora au fost emise;
să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată.
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Pentru procedurile de achiziţii începute după 1 ianuarie 2007 şi înainte de semnarea
Contractului de finanţare, beneficiarul va depune dosarul acestor achiziţii în termen de 30
(treizeci) de zile calendaristice de la data semnării prezentului Contract de finanţare
nerambursabilă.
Pentru cheltuielile de investiţii realizate după 1 ianuarie 2007 şi înainte de semnarea
prezentului Contract de finanţare nerambursabilă, Beneficiarul trebuie să depună cu ocazia
primei cereri de rambursare un raport al unui evaluator tehnic independent, care să certifice
realitatea lucrărilor pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor.
Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare
(valoarea din factură fără taxa pe valoarea adăugată) se încadrează în liniile din bugetul
proiectului, completând în Evidenţa cheltuielilor ataşată la Cererea de rambursare,
încadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la rambursare. Cheltuielile care
depăşesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile prin POP
2007 – 2013 şi trebuie suportate de beneficiar.
Dacă se acoperă cu o factură cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele
bugetului, se va specifica, atât valoarea totală a facturii, cât şi valorile solicitate pentru fiecare
serviciu precizat în capitolul din buget. Dacă nu a fost specificat pe factură, beneficiarul va
ataşa o anexă cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie să conţină datele de identificare
ale beneficiarului, să fie semnată şi ştampilată de emitentul facturii, precum şi de beneficiar.
În cazul achiziţiei de servicii, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor
trebuie să fie egală cu valoarea din devizul financiar de servicii aferente tranşei de
rambursare.
În cazul achiziţiei de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor
trebuie să fie egală cu valoarea din situaţia centralizatorului de lucrări aferente tranşei de
rambursare.
Documentele de rambursare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• pe toate documentele originale de rambursare, beneficiarul trebuie să aplice ştampila
„POP 2007-2013”
• copia documentelor de rambursare se realizează după aplicarea ştampilei „POP 2007 –
2013 pe original.
• Pe această copie se aplică ştampila “conform cu originalul”.
• să menţioneze în clar numărul facturii sau contractului pe care le achită;
• să fie emise ulterior semnării contractului de achiziţie;
• să aibă semnătura şi ştampila băncii emitente şi a beneficiarului proiectului, exceptând
documentele de plată aferente plăţilor electronice, după caz, funcţie de solicitările DGPAMPOP;
• contul şi banca beneficiarului plăţii corespund cu datele din contractul de achiziţii sau din
adresa furnizorului de lucrări/servicii privind contul bancar al acestuia;
• CEC-urile/ biletele la ordin trebuie să fie emise de beneficiarul proiectului, în numele
furnizorului, fără să fie girate către terţi.
În cazul în care plăţile se efectuează prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie să
prezinte Borderourile de încasare a acestor documente de plată, care trebuie să fie
ştampilate şi semnate de bancă.
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În cazul în care rambursarea se efectuează prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii
de rambursare beneficiarul să ataşeze copii după toate documentele solicitate de bancă
pentru transferul sumelor respective.
Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• pe originalul extrasului de cont, beneficiarul trebuie să aplice ştampila POP 2007 – 2013”
• copia documentului care atestă plata se realizează după aplicarea ştampilei „POP 2007 2013”
• pe această copie se aplică ştampila „conform cu originalul”
• În cazul în care pe un extras de cont există şi alte înregistrări decât cele aferente
operaţiunilor POP se va aplica ştampila „POP 2007-2013” şi se va face menţiunea: pentru
poziţia din extras nr. „X”;
• să fie datate şi ştampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finanţării, inclusiv plăţile
electronice;
• să ateste, valoric şi ca dată, efectuarea plăţilor din documentul /documentele de plată
corespondente.
Plăţile în cadrul unui contract de achiziţii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la
termenele şi valorile stabilite.
Pentru bunurile importate direct de la furnizor, factura trebuie însoţită de Declaraţia vamală,
iar valoarea în euro din factură trebuie să fie aceeaşi cu valoarea în euro a acestor bunuri din
Declaraţia vamală la data înregistrării în vamă.
Lucrările executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ,
calitativ şi valoric ofertelor câştigătoare care au stat la baza contractelor încheiate între
beneficiar şi furnizori.
Nerespectarea clauzelor contractuale şi a termenelor de finalizare a investiţiilor, asumate prin
Contractul de finanţare, poate conduce la rezilierea acestuia şi implicit la constituirea de
debite pentru sumele plătite până la momentul rezilierii Contractului de finanţare.
Cererea de rambursare trebuie să fie completată, datată, semnată (cu numele menţionat în
clar) şi ştampilată de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale
beneficiarului proiectului.
Beneficiarul are obligaţia să depună prima cerere de rambursare în maxim 6 (şase)
luni de la data semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă.
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar cu ocazia cererii de rambursare
finală trebuie să fie de minim 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Cererea de rambursare finală trebuie depusă înainte de data limită precizată în Contractul de
finanţare/ Actele adiţionale, şi va fi însoţită alături de celelalte documente, de un raport
financiar al unui auditor independent elaborat pentru întregul proiect.
Evidenţa cheltuielilor trebuie să fie completată, datată, semnată şi ştampilată de
reprezentantul legal al proiectului.
Copiile adeverinţelor ISC şi a celorlalte tipuri de adeverinţe (avize, acorduri, autorizaţii, etc)
trebuie să fie emise în conformitate cu legislaţia în vigoare, să aibă aplicată ştampila
instituţiei şi să fie semnate de o persoană autorizată. Acestea trebuie să fie emise pe numele
beneficiarului care a solicitat finanţarea.
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Raportul de progres trebuie să aibă toate rubricile completate, să fie datat, semnat şi
ştampilat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general
stadiul fizic de realizare al investiţiei. Datele menţionate în Raportul de progres trebuie să fie
reale şi să aibă acoperire în situaţia existentă în teren.
Garanţia de bună execuţie pentru lucrări/servicii trebuie constituită în conformitate cu
Contractul de lucrări/servicii (în favoarea beneficiarului finanţării), fie prin emiterea unei
scrisori de garanţie bancară, a unei poliţe de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea
acesteia prin reţineri succesive din tranşele de plată.
Contractul de asigurare a lucrărilor/ bunurilor pe perioada execuţiei acestora se află în
perioada de valabilitate.
Autorizaţia de construire şi Autorizaţia de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu
trebuie emise pe numele beneficiarului, pentru toate lucrările, în conformitate cu legislaţia în
vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare) şi să fie valabile pe
toată durata execuţiei lucrărilor.
Autorizaţia de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu este necesară în vederea
organizării execuţiei lucrărilor de bază (organizare de şantier).
Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate trebuie să fie datate,
semnate şi ştampilate de autoritatea emitentă.
Declaraţiile vamale pentru importurile directe de bunuri achiziţionate trebuie să fie ataşate la
facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate şi ştampilate de
autoritatea emitentă.(Importul reprezintă intrarea de bunuri din afara spaţiului comunitar).
Ordinul de începere al lucrărilor este documentul care atestă momentul începerii executării
lucrărilor. Data emiterii acestui document trebuie să fie anterioară oricăror date de
înregistrare a buletinelor de analiză, a întocmirii proceselor verbale de lucrări ascunse şi a
proceselor verbale pe faze determinate. (la prima cerere de rambursare).
Notificarea către ISC, este înştiinţarea ISC-ului competent privind data începerii lucrărilor.
Procesul verbal de predare al amplasamentului şi planul de amplasare al investiţiei conţinând
poziţiile bornelor topografice trebuie să fie datat, semnat (cu numele menţionat în clar) şi
ştampilat conform Programului de urmărire şi control al calităţii lucrărilor. Data elaborării
acestui document trebuie să fie ulterioara Ordinului de începere al lucrărilor. (la prima cerere
de rambursare).
Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor trebuie vizat de Inspecţia de Stat în
Construcţii, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant şi executant. (la
prima cerere de rambursare).
Procesele verbale de recepţie calitativă, pentru lucrări ascunse şi faze determinante trebuie
să fie elaborate, datate şi semnate conform programului de urmărire şi control al calităţii
lucrărilor din proiectul tehnic.
Procesele verbale de recepţie parţială pe faze determinante prezentate la cererile de
rambursare intermediare trebuie să fie completate, datate, semnate şi ştampilate.
Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor prezentate la cererea de rambursare
finală trebuie completate, datate, semnate şi stampilate.
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Procesele verbale de predare-primire, de recepţie şi de punere în funcţiune a bunurilor
achiziţionate trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de bunuri şi
beneficiar.
În cazul contractelor de leasing, prin Procesul verbal de predare-primire trebuie să se
transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar. Contractul de
leasing trebuie să fie aferent bunurilor pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor, să
aibă precizată valoarea şi să fie semnat de ambele părţi;
Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziţionate: proiect tehnic, caiet de
sarcini, detalii de execuţie, trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de
bunuri şi beneficiar;
Situaţiile de plată pentru lucrări şi centralizatoarele situaţiilor de plată trebuie semnate cu
numele menţionat în clar, ştampilate şi datate de reprezentantul legal, de dirigintele/
inspector de şantier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) şi de executantul
lucrării.
Realizarea tuturor lucrărilor trebuie să se facă în conformitate cu Graficul de execuţie al
lucrărilor. Dacă apar modificări, trebuie să se ataşeze la Dosarul Cererii de rambursare, actul
adiţional de prelungire sau modificare a Graficului de execuţie.
În situaţia în care pe parcursul execuţiei lucrărilor se impun modificări ale soluţiei din
Proiectul Tehnic se vor întocmi şi prezenta la dosarul cererii de rambursare următoarele
documente:
• dispoziţia de şantier pentru execuţia lucrărilor întocmită de proiectant şi semnată de
inspectorul de şantier, beneficiar şi constructor; această dispoziţie de şantier este însoţită
de memoriu justificativ întocmit de proiectant şi verificat de verificatorul de proiect, acolo
unde este cazul;
• listele de cantităţi pentru lucrările la care se renunţă întocmite de proiectant;
• listele de cantităţi pentru lucrări suplimentare întocmite de proiectant;
• nota de renunţare;
• nota de comandă suplimentară care trebuie să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul
legal al proiectului, de dirigintele de şantier, de proiectant;
• situaţiile de plată aferente notelor de comanda suplimentara trebuie sa fie semnate de
către constructor, dirigintele de şantier şi beneficiar.
Buletinele de analiză încorporate, certificatele de calitate/ conformitate a materialelor folosite
la lucrări/ buletinele de încercări şi agrementele tehnice trebuie să fie semnate, datate şi
ştampilate de autoritatea emitentă.
Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate, semnate şi ştampilate de furnizorul
de servicii şi de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie să fie în conformitate cu
ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii şi declarate câştigătoare. Acestea
trebuie să cuprindă informaţii referitoare la numărul de experţi, preţul pe oră şi timpul lucrat
pentru fiecare obiect din contractul de servicii.
Documente emise de autorităţile de mediu, sanitar şi sanitară veterinară se vor prezenta de
către beneficiar la cererea de rambursare finală, după finalizarea investiţiei realizată prin
Programul Operaţional pentru Pescuit.
În cazul contribuţiei în natură (terenuri, clădiri, echipamente, materiale, activitate profesională
sau prestări voluntare), obiectul acestei contribuţii nu trebuie să fi fost achiziţionat prin
intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile. În cazul terenului, clădirilor şi
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echipamentelor, valoarea trebuie să fie certificată de un evaluator autorizat. Obiectul
contribuţiei în natură trebuie să facă parte integrantă din rezultatul operaţiunii, să fie liber de
sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la
instanţele judecătoreşti;
Beneficiarul nu are dreptul să solicite rambursarea din fondurile nerambursabile
aferente POP 2007-2013 a cheltuielilor realizate după 1 ianuarie 2007 şi înainte de data
semnării Contractul de finanţare nerambursabilă pentru investiţiile pentru care au fost
constituite garanţii sau ipoteci.
Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de rambursare trebuie datate,
semnate şi ştampilate de beneficiarul Contractului de finanţare nerambursabilă.
D. VERIFICAREA PE TEREN A DOSARULUI CERERII DE RAMBURSARE/PLATĂ
Verificările de management la faţa locului se referă la:
•

obţinerea asigurării asupra eligibilităţii cheltuielilor: o cheltuială este eligibilă pentru o
contribuţie din POP 2007-2013 în cazul în care a fost plătită efectiv de la data de 1
ianuarie 2007 şi până la 31 decembrie 2015, iar operaţiunile să nu fi fost încheiate
înaintea datei semnării Contractului de finanţare;

•

să se asigure că operaţiunile sunt selectate în vederea finanţării în conformitate cu criterii
aplicabile POP 2007-2013 şi că sunt conforme, pe toată durata execuţiei lor, cu normele
comunitare şi naţionale aplicabile;

•

să se verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate
cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în
conformitate cu normele comunitare şi naţionale;

•

să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de depozitare sub formă electronică a
documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul POP 2007-2013 şi că sunt
colectate datele necesare la beneficiar;

•

să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la punerea în aplicare a
operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă
adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor
contabile naţionale;

•

să se verifice realitatea informaţiilor cuprinse în raportul de progres.

Obiectivul verificării la faţa locului este obţinerea asigurării asupra legalităţii, realităţii şi
conformităţii cu normele europene şi naţionale a cheltuielilor realizate de către beneficiar şi
înregistrate în Cererea de rambursare şi în Evidenţa cheltuielilor. De asemenea, se va
verifica şi respectarea următoarelor reguli şi aspecte orizontale în cadrul proiectelor:
•
•
•
•
•
•
•

eligibilitatea cheltuielilor;
realitatea achiziţiilor ;
sistemul de control intern;
informarea şi publicitatea;
egalitatea de şanse;
cerinţele de mediu;
alte reguli aplicabile.

Beneficiarul este anunţat în prealabil (cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data
misiunii) cu privire la data desfăşurării misiunii, membrii echipei de verificare, ora începerii
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misiunii, scopul şi durata prevăzută/anticipată a misiunii de verificare la faţa locului printr-o
Scrisoarea de notificare care este transmisă beneficiarului pe fax sau prin poştă.
Beneficiarul are obligaţia:
-

să asigure disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea
proiectului pe întreaga durată a verificărilor;

-

să pună la dispoziţia echipei de verificare documentele solicitate;

-

să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect;

-

să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a
fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la
toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a
proiectului

În timpul verificării la faţa locului experţii CRPOP se vor asigura că beneficiarul realizează
arhivarea corespunzătoare a documentelor.
Verificarea vizează păstrarea tuturor documentelor originale, inclusiv documentele contabile
privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în
conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale în vigoare.
Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor.
E. Finalizarea misiunii de verificare la faţa locului
După finalizarea verificărilor la faţa locului, în situaţia în care se constată abateri, se
întocmeşte un Procesul-verbal de constatare care va fi adus la cunoştinţa reprezentantului
legal al beneficiarului prin semnătură. În termen de 15 de zile calendaristice de la luarea la
cunoştinţă beneficiarul poate contesta Procesul-verbal de constatare întocmit de membrii
echipei de verificare.
Beneficiarii POP au obligaţia să furnizeze toate datele solicitate de DGP-AMPOP şi de
celelalte instituţii implicate, atât în perioada de implementare a proiectelor, cât şi ulterior
finalizării acestora până la încheierea oficială a POP.

Manual de Procedura Operationala FLAG Braila – Rev. 2
Pagina 339

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

Anexa 41
LISTA VERIFICARE PENTRU MONITORIZAREA
PROIECTELOR
Axa prioritară 4
FLAG Braila
Măsura……………………………………...............
Titlul proiectului: ……………………………………

Contract nr. ……………………………………………
Beneficiar:.........................................

Întrebare

DA

NU

1. Proiectul se află în perioada de monitorizare ?
2. Responsabilul de proiect a fost prezent la acţiunea de
monitorizare ?
3. Responsabilul de proiect a prezentat toate documentele
solicitate de echipa de monitorizare ?
4. Indicatorii la care beneficiarul s-a angajat prin cererea
de finanţare au fost realizaţi ?
5. Au fost afectate condiţiile de implementare ?
6. S-a acordat unei societăţi sau unui organism public un
avantaj nejustificat ?
7. Există o schimbare în natura proprietăţii ?
8. Există o schimbare a localizării activităţii cofinanţate ?
9. Obiectivele cofinanţate sunt folosite conform scopului
destinat ?
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Întrebare

DA

NU

NA

Explicaţii/
Observaţii

10. Unele obiective ale proiectului au fost vândute sau
închiriate ?

Observaţii :
……………………………………………………………………………………………………………..................
Data………………

Data………………

Verificat

Verificat,

Expert 1 CRPOP,

Expert 2 CRPOP/C Axa 4,

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

Semnătura,

Semnătura,

Observator din partea FLAG Braila
Nume si prenume
Semnatura

Expertul 1 CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar expertul 2
CRPOP/C Axa 4 care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.
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Anexa 42

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL AM POP

RAPORT DE MONITORIZARE

Axa prioritară 4:
FLAG Braila
Măsura :
Titlul proiectului :
Cerere de finanţare nr. :
Beneficiar :
Echipa de monitorizare :
Obiectul monitorizării :
PLANUL RAPORTULUI
Cu titlu indicativ, se propune structurarea rapoartelor de monitorizare în 4 părţi principale :
1. Date generale ale proiectului
2. Constatări privind :
- realizarea indicatorilor specifici pe care Beneficiarul s-a angajat să-i realizeze prin
cererea de finanţare
- persoanele răspunzătoare - se vor preciza exact persoanele care s-au făcut
răspunzătoare de diverse abateri, încălcări ale prevederilor legale, de producerea
unor deficienţe/nereguli
3. Concluzii
4. Propuneri

Data :………………………
Avizat,
DG AM POP
Şef SVM

Întocmit,
Nume expert………………… ,
Semnătura,
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Anexa 43

Aprobat,
AM POP
Şef Serviciu verificări management

TABEL
PRIVIND MONITORIZAREA ACŢIUNILOR SUBSECVENTE VERIFICĂRILOR LA FAŢA
LOCULUI

Nr. Domeniul
Constatări Propuneri Responsabil Termen RAPORTARE
crt. verificat
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Anexa 44
APROBAT,
Director General AM POP

VERIFICAREA INDICATORILOR PROIECTULUI IN PERIOADA EX-POST

Axa prioritară 4
FLAG Braila
Măsura……………………………………...............
Titlul proiectului: ……………………………………
Contract nr. ……………………………………………
Beneficiar:.........................................

Notă: Se va verifica respectarea indicatorilor specifici proiectului pe care beneficiarul
s-a angajat sa-i realizeze prin cererea de finanţare, conform „REZULTATE
ANTICIPATE”.

Observaţii finale:
……………………………………………………………………………………………

Data............
Verificat,
DG AM POP
Sef SVM
Întocmit,
Expert C Axa 4
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Anexa 45
Aprobat,
Director General AM POP

PLAN DE MONITORIZARE ANUAL

Anul …..

Nr
.

Entitate
monitorizat
ă

Cod şi
denumir
e proiect

Beneficia
r

Tematică
monitorizar
e

Perioadă
monitorizat
ă

Mod de Echipa de
realizar monitorizar
e
e

Întocmit,
DG AM POP
Şef Serviciu Verificări management
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