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INFORMAŢII GENERALE

 Ghidul solicitantului reprezintă un document informaţiv pentru sprijinirea
potenţialilor beneficiari;

 Ghidul solicitantului se completează cu prevederile legislaţiei naţionale şi
comunitare în vigoare. În scopul realizării unei aplicaţii conforme şi
complete se recomandă coroborarea prevederile legislaţiei naţionale şi
comunitare în vigoare;

 În situaţia în care solicitantul nu este proprietarul imobilelor (clădiri,
terenuri, terenuri sub luciul de apă) asupra cărora se face investiţia, dreptul
de folosinţă se va demonstra printr-un contract civil (contract de comodat,
contract de închiriere, contract de concesiune) care va fi înscris în partea a
III-a a extrasului de carte funciară.

În contractele de mai sus se va menţiona faptul că pe durata acestora cel care
are calitatea de Solicitant în Cererea de finanţare, nu va fi restricţionat de către
proprietar în realizarea proiectului pe durata implementării şi a monitorizării
acestuia.

 În situaţia în care reprezentantul legal al societăţii nu este
administratorul cu puteri depline, sau nu a fost desemnat de AGA în
scopul angajării, sub aspect patrimonial al societăţii în ceea ce priveşte
realizarea investiţiei, este necesar ca procura prin care se desemnează
persoana responsabilă să prevadă faptul că:

o Persoana desemnată ca reprezentant legal al proiectului
angajează sub aspect patrimonial societatea, respectiv declară pe
propria răspundere asigurarea cofinanţării, precum şi
completează şi semnează declaraţiile şi formularele aferente
Cererii de Finanţare;

o Semnează contractul de finanţare pentru şi în numele societăţii;
o Toate documentele semnate de către acesta sunt însuşite de către

societate şi produc efecte faţă de acesta.

Pentru   a   mări   şansele   ca   Dosarul dumneavoastră  de candidatură să
fie  selectat, vă recomandăm să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile
prezentate  în  acest  Ghid  (inclusiv  notele  de subsol) şi că aţi înţeles toate
aspectele legate de specificul apelului pentru depunerea dosarelor de candidatură

De asemenea, vă  recomandăm ca până la data limită  de depunere a
dosarelor de candidatură să consultaţi periodic pagina de internet , secţiunea
FEP, pentru a fi la curent cu eventuale modificări ale Ghidului  Solicitantului  sau
cu alte comunicări / informaţii transmise de FLAG Dunărea de Sud.

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare puteţi folosi adresa de email:
flagdunareadesud@yahoo.com
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Ghidul solicitantului este elaborat de FLAG Dunărea de Sud.

Ghidul solicitantului precizează :

o obiectivele urmărite;
o criteriile de eligibilitate, selecţie şi atribuire prevăzute la art. 114 ş i 115
o din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002,

cu modifică rile ulterioare;
o documentele justificative relevante;
o modalităţ ile de finanţare comunitară ;
o data limită pentru depunerea propunerilor;
o data de încheiere a procedurii de atribuire.

Ghidul solicitantului se publică  pe site-ul www.flagdunareadesud.ro, pentru a se
asigura o publicitate pe scară  cât mai largă  în rândul potenţialilor beneficiari.
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CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

1.1. Măsura 1 – Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului piscicol și
promovarea și protejarea patrimoniului natural și arhitectonic

Planul de Dezvoltare Locală Integrată reprezintă documentul elaborat de parteneriatul
local pentru pescuit, aprobat de AM POP, şi care conţine un set coerent de priorităţi
care stabileşte metodologia prin care se pot accesa fonduri europene nerambursabile
alocate Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud în perioada 2012 –
2013 în domeniul pescuitului şi acvaculturii. Pentru această perioadă FLAG Dunărea de
Sud primeşte 1.480.000 euro din Fondul European pentru Pescuit.

Planul de Dezvoltare Locală Integrată a fost elaborat de Grupul de Acţiune Locală
pentru Pescuit Dunărea de Sud, în urma unui proces de consultare cu beneficiarii socio-
economici, autorităţi publice locale, ONG-uri şi organizaţii profesionale. Au avut loc
întâlniri cu beneficiarii, AM POP şi alţi parteneri în vederea realizării planului.

Fondul European pentru Pescuit reprezintă un instrument nou de programere pentru
pescuit, în cadrul perspectivei financiare a Uniunii Europene 2007 – 2013, reglementat
prin Regulamentul Consiliului CE nr. 1198/2006. Printre altele, Fondul European pentru
Pescuit va contribui la implementarea prevederilor Programului Operaţional pentru
Pescuit 2007 – 2013 (POP), în conformitate cu Politica Comună pentru Pescuit pentru
efectuarea unui pescuit durabil şi diversificarea activităţilor economice în zonele de
pescuit.

Structura tehnică este structură organizatorică în cadrul FLAG Dunărea de Sud,
responsabilă de implementarea tehnică şi financiară a Planului de Dezvoltare Locală
Integrată, finanţat prin Fondul Europen pentru Pescuit.

1.2. Obiectivele măsurii

Implementarea măsurii 1 propusă în cadrul planului integrat de dezvoltare locală
integrată Dunărea de Sud are ca scop atingerea următoarelor obiective specifice:

 Crearea, extinderea sau modernizarea de facilități necesare acvaculturii, inclusiv
a utilităților aferente.

 Valorificarea zonei pescărești și a turismului piscicol
 Promovarea zonei pescărești și a produselor pescărești

În ceea ce priveşte acţiunile alese a se implementa în cadrul domeniului de intervenţie
identificat, aceastea sunt următoarele:

 Acțiunea 1 – Modernizarea și amenajarea bazinelor piscicole pentru crearea
de facilități pentru turismul piscicol.
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 Acțiunea 2 – Înființarea și modernizare de ferme piscicole în scopul obținerii de
producție din acvacultură.

 Acţiunea 3 - Creare, modernizare sau extindere de unităţi de cazare, masă şi
agrement precum şi alte facilităţi tipice turismului/ecoturismului;

 Acţiunea 4 - Realizarea de investiţii în servicii turistice şi ecoturistice prin
promovarea activităţilor în aer liber şe dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale.

 Acțiunea 5 – Amenajarea unor puncte de colectare și desfacere de pește
 Acțiunea 6 – Promovarea zonei pescărești a FALG.

1.3. Scopul ghidului

Prezentul Ghid al Solicitantului şi anexele sale constituie un material de informare
tehnică, adresat potenţialilor beneficiari ai POP 2007-2013 şi reprezintă un instrument
practic de lucru necesar pentru întocmirea Cererii de finanţare, în vederea participării la
selecţia proiectelor care vor primi finanţare, conform cerinţelor specifice ale POP.

De asemenea, ghidul conţine informaţii privind documentaţia Cererii de finanţare şi
recomandările necesare realizării şi completării corecte a documentelor.

Mai precis, ghidul urmăreşte:

 Informarea privind obiectivele FEP/POP;
 Definirea eligibilităţii şi cerinţele pentru potenţiali beneficiari interesaţi să

obţină finanţare din FEP;
 Furnizarea de informaţii practice pentru elaborarea cererilor de finanţare;
 Recomandări privind derularea evenimentelor şi acţiunilor din cadrul

procesului de selecţie a crerilor de finanţare;
 Clarificarea procedurilor şi criteriilor care stau la baza evaluării/selectării

cererilor de finanţare.

1.4. Alocarea financiară

Suma indicativă alocată acestui apel pentru depunerea Cererilor de finanţare (valoarea
totală nerambursabilă, fără TVA) este de 5.621.017,50 lei (1.335.000 Euro, calculată la
cursul de schimb infoeuro aferent lunii iulie 2011).

Pentru acest apel pentru depunerea Cererilor de finanţare, valoarea contribuţiei
dumneavoastră în bani, în calitate de solicitant este de :

 0% pentru proiectele de interes colectiv cu beneficiar colectiv și acces
public la rezultatele operațiunii;

 25% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de
până la 100.000 euro;

 40% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de
peste 100.000 euro.
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 60% pentru proiectele din cadrul Acțiunii 2 - Înființarea și modernizare de
ferme piscicole în scopul obținerii de producție din acvacultură.

 60% pentru puncte de debarcare realizate în cadrul Acțiunii 5 -
Amenajarea unor puncte de colectare și desfacere de pește

 60% pentru puncte de debarcare realizate în cadrul Acțiunii 5 -
Amenajarea unor puncte de colectare și desfacere de pește

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare
derulării proiectului, vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar.

Pentru completarea bugetului proiectului din Cererea de finanţare vă rugăm să aveţi în
vedere procentul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile
de eligibiliatea ale cheltuielilor.

NOTĂ*
Când se acordă sprijin pentru operaţiunile ce corespund
măsurilor prevăzute în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3, se aplică
acele condiţii relevante şi nivelul contribuţiei pentru fiecare
operaţiune stabilite în cadrul acelor axe/măsuri.

1.5. Durata apelului pentru depunerea Cererilor de finanţare

Durata apelului de selecție pentru Masura 1 – Sprijinirea infrastructurii și
serviciilor legate de turism, restructurarea și redirecționarea activităților economice prin
promovarea ecoturismului, este perioada 20 mai 2014 – 23 iunie 2014.

Atenţie! Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru
acordarea finanţării şi Cererea de finanţare va fi respinsă, în cazul în care se
dovedeşte că acesta:

 Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a FLAG sau a
comisiilor de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii
incorecte care reprezintă condiţii de eligibilitate, sau dacă a
omis furnizarea acestor informaţii

 A încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze
comisiile de evaluare şi selecţie în timpul procesului de
verificare, evaluare, selectie si contractare.

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a Cererilor de finanţare în cadrul
prezentului apel pentru depunerea Cererilor de finanţare, se por obţine informaţii zilnic,
între orele 9,00 – 16,00, la sediul FLAG.
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CAPITOLUL II: ELIGIBILITATEA

2.1. Eligibilitatea solicitantului

1. Solicitanţii care aplică pe această măsură sunt eligibili dacă îndeplinesc
următoarele prevederi specifice pentru :

Pentru acțiunile 2 și 5 :
Agenți economici din următoarele categorii:
- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii
din sector – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
- Întreprinderi mari, cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifra de afaceri mai mică
de 200 milioane de euro;
- Asociații, grupuri, organizații de producători de pescari;
- Unități administrativ-teritoriale: comunele și orașele din FLAG

Beneficiarii privați ai acțiunii 2 trebuie să aibă ca domeniu de activitate
acvacultura iar cei ai acțiunii 5 desfășoară activitate în domeniul pescuitului.

Pentru acțiunile 1, 3, și 4 :
- Persoane care lucrează în sectorul pescuitului sau cu un loc de muncă legat de acest
sector sub toate formele juridice (I.I., I.F., PF, PFA);
- Asociații, grupuri, organizații de producători de pescari;
- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii
din sector – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
- Instituții publice cu impact asupra sectorului pescuitului sau altor sectoare legate de
acesta.
- Unități administrativ-teritoriale: comunele și orașele din FLAG

Pentru acțiunea 6 :
- Unități administrativ-teritoriale: comunele și orașele din FLAG

- ONG-uri, fundații, asociații, grupuri, federații, organizații de producători
- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și
mijlocii din sector – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
- Întreprinderi mari, cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifra de afaceri mai

mică de 200 milioane de euro;
- Persoane care lucrează în sectorul pescuitului sau cu un loc de muncă legat de

acest sector sub toate formele juridice (I.I., I.F., PF, PFA);

2. Solicitantul nu se regăseşte în Registrul debitorilor cu sume neachitate
pentru POP.

3. Solicitantul îndeplineşte toate criteriile de conformitate şi eligibilitate
detaliate în Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a criteriile de eligibilitate
pentru Măsura 1.
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Atenţie! În cazul parteneriatului, criteriile de eligibiliate ale solicitantului se aplică
atât liderului cât şi partenerului, după cum este indicat în cadrul acestui capitol. Se va
identifica clar unitatea administrativ-teritorială (autoritatea administraţiei publice locale)
sau ONG cu rol de lider de proiect, acesta fiind şi solicitantul finanţării, în sensul acestui
ghid. Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.

4. Solicitantul / solicitanţii şi fiecare dintre partener, în cazul parteneriatelor,
îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin art. 93 şi art. 94 din Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1605/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nu se
încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
a) este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare, privind procedura
insolvenţei sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

b) nu şi-a plătit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau plata
taxelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care sunt stabiliţi;

c) în urma unei proceduri de achiziţie publică sau în urma unei proceduri de acordare
a unei finanţări nerambursabile, din fonduri comunitare şi/sau naţionale, a fost găsit
vinovat de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor
contractuale.

d) a suferit condamnări definitive printr-o hotărâre cu putere de res judicata (i.e.
împotriva căreia nu se poate face recurs) pentru o conduită profesională contrară
legii.

e) a fost condamnat, printr-o hotărâre cu putere de res judicata pentru fraudă,
corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimetul
intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

f) a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace
pe care autoritatea contractantă le poate dovedi.

5. Solicitantul / solicitanţii şi fiecare dintre parteneri, în cazul parteneriatelor
au capacitatea de a implementa proiectul.

6. Capacitatea operaţională, administrativă dovedită prin capacitatea de a
asigura resurse umane suficiente cât şi resurse materiale necesare implemntării
proiectului.

2.2. Eligibilitatea proiectului

Un proiect este eligibil dacă scopul şi obiectivele lui sunt în conformitate cu obiectivele
specifice ale Măsurii 1 – Valorificarea sectorului pecăresc, a turismului piscicol și
promovarea și protejarea patrimoniului natural și arhitectonic şi respectă următoarele
prevederi :

1. proiectul este implementat pe teritoriul FLAG-ului;
2. proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare;
3. proiectul prevede activităţi eligibile pentru Măsura 1 conform punctului 2.3. din

prezentul ghid;
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4. Proiectul respectă gradul de intervenţie publică (80% pentru organismele
semi-publice şi 100% pentru cele publice şi organizaţiile de producători);

5. Proiectul respectă limita maximă de 15% din valaorea totală eligibilă
proiectului pentru Cheltuielile generale ale proiectului cu construcţii montaj
sau 7% din valaorea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile generale
ale proiectului fără construcţii-montaj;

6. Proiectul respectă limita de maxim 1% din valoarea totală eligibilă a
proiectului pentru Cheltuielile privind plata salariilor, remuneraţiilor şi primelor
pentru personalul din cadrul echipei de implementare a proiectului, respectiv
un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate.

2.3. Activităţi eligibile

Când doriţi să aplicaţi pentru obţinerea unei finanţări prin POP este important de reţinut
o serie de reguli şi principii care pot să vă sprijine în creşterea şanselor de a obţine
această finanţare.

Un proiect poate să includă orice costuri care sunt relevante şi necesare pentru
implementare, dar, numai „costurile eligibile” pot fi luate în considerare atunci când
calculaţi valoarea proiectului.

Următoarele tipuri de activităţi vor fi considerate eligibile:

 Acțiunea 1 – Modernizarea și amenajarea bazinelor piscicole pentru crearea
de facilități pentru turismul piscicol.

- modernizarea şi reabilitarea bazinelor piscicole prin investiţii pentru refacerea
digurilor, canalelor, a drumurilor de acces, iluminare bazine, decolmatare,
asigurarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă, noi echipamente de
pompare;

- construirea unor pontoane;
- construirea unor spații de recreere pentru turiști;
- achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how;
- achiziţionarea de maşini, utilaje şi echipamente folosite la întreţinerea bazinelor,
- digurilor, barajelor, canalelor;
- construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje;
- -achiziţionarea echipamentelor şi instalaţiilor de producere a furajelor

(Capacitatea acestor echipamente şi instalaţii trebuie corelată cu necesarul de
furaje pentru asigurarea hranirii peș tilor din bazinele folosite pentru turism
piscicol. Nu este permisă valorificarea furajelor în alt scop sau la terţi);

- achiziţionarea de plase, garduri şi alte tipuri de echipamente pentru protecţia
împotriva prădătorilor;
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- achiziționarea unor echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalaţii şi
ambarcaţiuni folosite pentru furajare, tratamente, distribuire de îngrăşăminte ,
pescuit sportive ș i transport turiști;

- realizarea infrastructurii şi achiziţionarea de echipamente care vor reduce
impactul negativ asupra mediului;

- achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare pentru protecția împotriva
prădătorilor;

- achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10% din cheltuielile
eligibile totale pentru operaţiunea în cauză şi respectă condiţiile stabilite prin HG
442/2009 cu modificările şi completările ulterioare;

- achiziţionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea condiţiilor stabilite prin
HG 442/2009 cu modificările şi completările ulterioare;

- achiziţionarea de echipamente şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi securitate
a lucrătorilor.

 Acțiunea 2 – Înființarea și modernizare de ferme piscicole în scopul obținerii de
producție din acvacultură.

- modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură tradiţională prin investiţii
pentru refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii de pescuit, noi
echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de
reproducere;

- construirea de noi ferme;
- diversificarea produselor obţinute prin acvacultură în concordanţă cu cererile

de piaţă prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultură cum ar
fi: peşti (sturioni, şalău, calcan, somn african), crustacee, moluşte, etc.

- achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how;
- construirea de micro-unităţi de procesare primară, cu condiţia ca cel puţin

50% din materia primă să provină din producţie proprie ;
- achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10% din

cheltuielile eligibile totale pentru operaţiunea în cauză şi respectă condiţiile
stabilite prin HG 442/2009 cu modificările şi completările ulterioare;

- achiziţionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea condiţiilor stabilite
prin HG 442/2009 cu modificările şi completările ulterioare;

- capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte
- construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directă către consumatorii

finali, în interiorul fermei de acvacultură şi numai pentru produsele piscicole
obţinute în cadrul fermei de acvacultură;

- achiziţionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul peştelui
viu, peştelui proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării şi
aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite numai în interes propriu;

- achiziţionarea de maşini, utilaje şi echipamente folosite la întreţinerea
bazinelor,

- digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura.
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Achiziţionarea acestor mijloace de transport specializate, necesare activităţii de
producţie, trebuie identificată ca fiind necesară prin studiul de fezabilitate sau memoriul
justificativ.
Mijloacele de transport specializate – reprezintă autovehiculele adaptate la cerinţele de
transport în cont propriu a materiilor prime şi/sau producţiei obţinute, vehiculele care
îndeplinesc aceeaşi cerinţă de mai sus şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări
ale caroseriei şi/sau echipamente speciale;

- drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultura;
- construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje;
- achiziţionarea echipamentelor şi instalaţiilor de producere a furajelor

(Capacitatea acestor echipamente şi instalaţii trebuie corelată cu necesarul
de furaje pentru acvacultură din cadrul fermei. Nu este permisă valorificarea
furajelor în alt scop sau la terţi);

- achiziţionarea de plase, garduri şi alte tipuri de echipamente pentru protecţia
împotriva prădătorilor;

- echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalaţii şi ambarcaţiuni
folosite pentru furajare,  tratamente, distribuire de îngrăşăminte , pescuit
şi transport peşte;

- achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare a activităţii de producţie
în cadrul unităţilor de acvacultura;

- achiziţionarea de echipamente şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi
securitate a lucrătorilor din acvacultură.

 Acţiunea 3 - Creare, modernizare sau extindere de unităţi de cazare, masă şi
agrement precum şi alte facilităţi tipice turismului/ecoturismului;

- achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10%
din cheltuielile eligibile totale pentru operaţiunea în cauză şi respectă
condiţiile stabilite prin HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- construirea spații pentru cazare, masă și facilitățile aferente necesare
turiștilor;

- construirea sau modernizarea imobilului, amenajarea aferentă a acestuia
și creearea utilităț ilor necesare;

- achiziționarea mobilierului și a echipamentelor necesare desfașurării
activiății specifice;

- investiţii în  infrasructura  de  primire  turistică
- achiziționarea de echipamente moderne pentru procesarea peștelui;
- construirea, amenajarea sau extinderea de depozite frigorifice pentru

materia primă și depozitarea produselor din pește;
- achiziționarea de echipamente pentru îmbunătățirea siguranței și a

condițiilor de muncă;
- realizarea infrastructurii și achiziționarea de echipamente care vor

reduce impactul negative asupra mediului ( in special prin îmbunătățirea
folosirii sub- produselor și a rezidurilor);
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- achiziționarea de softweare și sisteme de monitorizare pentru
managemenul unității

 Acţiunea 4 - Realizarea de investiţii în servicii turistice şi ecoturistice prin
promovarea activităţilor în aer liber şe dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale.

- achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10%
din cheltuielile eligibile totale pentru operaţiunea în cauză şi respectă
condiţiile stabilite prin HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- achiziţionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea condiţiilor stabilite
prin HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare ;

- construcția, modernizarea sau extinderea unor spații de agrement aflate
în vecinătatea sau apropierea zonelor de pescuit în vederea recreerii turiștilor;

- amenajarea, și utilarea acestor spații;
- asigurarea facilităților și utilităților necesare;
- realizarea infrastructurii şi achiziţionarea de echipamente care vor

reduce impactul negativ asupra mediului;
- achiziţionarea de sofware şi sisteme de monitorizare pentru

managementul unităţilor;
- achiziționarea unor echipamente necesare recreeri turiștilor (ex:

biciclete, barcuțe pentru agreement, aparate și echipamente fitness, etc) ;

 Acțiunea 5 – Amenajarea unor puncte de colectare și desfacere de pește

- construirea de noi unități de colectare și desfacere de pește;
- extinderea şi modernizarea unităţilor existente;
- achiziţionarea de echipamente moderne pentru procesarea produselor şi a
- subproduselor;
- achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul

peştelui şi
- a altor materii prime necesare procesării precum şi a produselor de peşte;
- achiziţionarea unor echipamente capabile să îmbunătăţească calitatea,

siguranţa
- şi trasabilitatea produselor;
- construirea de depozite frigorifice pentru materia primă şi depozitarea

produselor şi sub-produselor din peşte;
- construirea de capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din

peşte,
- precum şi a conservelor din peşte;
- extinderea şi/sau modernizarea capacităţilor de depozitare a peştelui,

produselor
- şi subproduselor din peşte, a conservelor şi semiconservelor din peşte;
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- achiziţionarea de instalaţii şi echipamente destinate exclusiv tratării,
prelucrării şi comercializării deşeurilor de produse pescăreşti şi de
acvacultură;

- achiziţionarea de echipamente pentru îmbunătăţirea siguranţei şi a condiţiilor
de muncă;

- realizarea infrastructurii şi achiziţionarea de echipamente care vor
reduce impactul negativ asupra mediului (în special prin îmbunătăţirea folosirii
sub- produselor şi a reziduurilor);

- achiziţionarea de sofware şi sisteme de monitorizare pentru
managementul unităţilor;

- realizarea de facilităţi pentru înfiinţarea de pieţe de gross;
- achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10%

din cheltuielile eligibile totale pentru operaţiunea în cauză şi respectă
condiţiile stabilite prin HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- achiziţionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea condiţiilor stabilite
prin HG 442/2009, cu modificările şi completările ulterioare ;

 Acțiunea 6 – Promovarea zonei pescărești a FALG.

- Realizare și distribuirea de harți ale zonei;
- Realizare website informativ;
- Realizare spot publicitar;
- Realizare centru de informare, cluburi pescari ;
- Realizare de materiale promoționale (broșuri, pliante, pixuri, tricouri, etc)
- Participarea la targuri/expoziții pescărești naționale și internaționale;
- Instalarea de indicatoare de orientare/ informare;
- Organizare festivaluri ale peștelui;
- Realizare proiecte de formare profesională
- Realizare proiecte privind promovarea consumului de pește;
- Realizare proiecte ce au ca scop informarea și conștientizarea populației, in

special in rândul copiilor, privind protecția șI conservarea mediului înconjurător

2.4. Cheltuieli elgibile

Pentru a identifica toate tipurile de cheltuieli eligibile vă
recomandăm consultarea 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 şi 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.
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Cheltuielile pentru proiectele de investiţii sunt eligibile pentru o contribuţie FEP, în cazul
în care au fost plătite efectiv de către beneficiar, după 1 ianuarie 2007, cu condiţia ca
operaţiunile cofinanţate să nu fi fost finalizate înainte de data începerii eligibilităţii (data
la care se efectuează vizita pe teren de către expertul CRPOP)

Pentru achiziţiile făcute după 1 ianuarie 2007, dar înainte de semnarea Contractului de
finanţare, beneficiarul va depune dosarul achiziţiei publice în termen de 30 de zile de la
semanrea Contractului de finanţare.

Pentru cheltuielile de investiţii realizate după 1 ianuarie 2007 dar înainte de semnarea
Contractului de finanţare beneficiarul trebuie să depună prima cerere de rambursare şi
un raport al unui evaluator tehnic autorizat, acre să certifice realitatea lucrărilor care fac
obiectul investiţiei şi pentru care se solicită finanţări nerambursabile.

1. Contribuţia în natură va fi luată în calculul bugetului total al
proiectului, dar valoarea totală eligibilă a proiectului se va
calcula ca diferenţa între totalul proiectului din care se vor
deduce cheltuielile neeligibile, TVA şi contribuţia în natură.

Contribuţia în natură pentru a fi recunoscută de AM POP
trebuie să respecte prevederile art. 55 din Regulamentul CE
al Consiliului nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru
Pescuit, precum şi HG 442/2009 cu modificările şi
completările ulterioare.

2. Cheltuielile privind plata salariilor, remuneraţiilor şi
stimulentelor pentru personalul avţnd atribuţii în
implementareaoperaţiunii / proiectului efectuate de
beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării
proiectului / operaţiunii sunt eligibile şi reprezintă o
cheltuială generală a proiectului în limita a 1% din valaorea
totală eligibilă a proiectului.

Echipa de management a proiectului poate să cuprindă cel
mult un manager de proiect, un contabil şi un specialist în
acvacultură, angajaţi sau cu contract civil.

Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile pentru o contribuţie FEP numai în cazul
în care nu depăşesc cumulat 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului (dacă
proiectul prevede construcţii montaj) sau 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului

Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea
cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestei activităţi
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(dacă proiectul nu prevede construcţii montaj sau care nu necesită certificat de
urbanism), cu condiţia ca operaţiunile să fi fost efectiv plătite de către Beneficiar după 1
ianuarie 2007.

Următoarele cheltuieli sunt neeligibile:

o taxa pe valoare adăugată
o dobânda la datorie
o contravaloarea aferentă bunurilor furate, pierdute,confiscate sa udispărute, care

fac obiectul proiectului;
o impozite, taxele vamale şi taxele cu efect echivalent cu al celor vamale de plătit

la importul de mărfuri;
o costurile de schimb valutar, taxele şi pierdele ocazionale de schimburile valutare

asociate contului euro FEP;
o în cazul contractelor de leasing nu sunt eligibile costurile aferente : taxa de

management, dobânzile;
o cheltuiala legată de proiecte care a ugenerat taxe de utiliator sau participant

înainte de încheierea proiectului, fără ca sumele respective să fi fost deduse din
costurile eligibile;

o amenzile, penalităţile şi cheltuielile de judecată;
o achiziţionarea de terenuri pentru o sumă care depăşeşte 10% din cheltuielile

eligibile totale pentru operaţiunea în cauză;
o aciziţionarea de locuinţe;
o alte cheltuieli care nu respectă prevederile altele decât cele stabilite 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 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli elgibile pentru proeictele
finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013, cu
modificărie şi completările ulterioare.
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CAPITOLUL III: PAŞII DE URMAT ÎN VEDEREA ACCESĂRII
PROGRAMULUI

3.1. Completarea Cererii de finaţare

După ca aţi stabilit că îndepliniţi toate condiţiile prezentate în capitolele anterioare, puteţi
solicita finanţare completând o Cerere de finanţare (anexa nr. 1 – Cererea de finanţare)
pe care o puteţi depune în condiţiile specificate în prezentul ghid.

Documentele care fac parte din Dosarul Cererii de finanţare sunt formularul standard al
Cererii de finanţare şi documentele menţionate în Lista documentelor anexate Cererii de
Finanţare (pct. 3.3).

Formatul standard al Cererii de finanţare pentru investiţii, împreună cu anexele, care fac
parte integrantă din Cererea de finanţare sunt disponibile, în forma electronic la adresa
www.flagdunareadesud.ro

Aveţi obligaţia de a tehnoredacta Cererea de finanţare în limba română şi de a completa
toate câmpurile şi de a prezenta toate anexele Cererii de finanţare.

Numerotaţi filele proiectului, specificând numărul total de file, 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 (Cererea de finanţare +
toate anexele şi documentele justificative ale acesteia) apecificând numărul total de file
pe ultima pagină a Dosarului Cererii de finanţare. Vă recomandăm utilizarea unui font
Arial de 12, în completarea cererii de finanţare. În ceea ce priveşte pachetul financiar al
cererii de finanţare, toate sumele se vor exprima în lei folosind zecimale. Dosarul cererii
de finanţare trebuie semnat şi ştampilat de solicitant pe ultima pagină a Dosarului
Cererii de finanţare.

Coperta dosarului Cererii de finanţare nu va avea nimic scris
pe ea. Pe coperta dosarului se va aplica eticheta de
înregistrare a Cererii de finanţare la Compartimentul
administrativ al FLAG.

În partea dreaptă, sus a coperţii se va aplica eticheta cu
menţiunea „ORIGINAL”, „COPIE 1”, „COPIE 2”, „COPIE 3” şi
„COPIE 4” pentru exemplarul care rămâne în posesia
Solicitantului.
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Documentele care constituie dosarul Cererii de finanţare se vor lega într-un singur
dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor, utilizând
dosare de plastic/carton cu şină sau bibliorafturi.

Completarea Cererii de finanţare (şi a modelelor standard prevăzute ca anexe la
Cererea de finanţare) se va face conform instrucţiunilor de completare şi va urmări
întocmai modelul standard.

Solictantul, trebuie să completeze formularul Cererii de finanţare şi anexele care fac
parte integrantă din Cererea de finanţare, la care anexează documentele administrative
şi tehnice specifice în Lista documentelor anexate Cererii de finanţare.

Fiecare filă a Dosarului Cererii de finanţare va purta ştampila Solicitantului.

După completare, cererea de finanţare, documentele administrative şi tehnice anexate,
se multiplică de către solicitant în patru exemplare. Exemplarul original va avea ataşat
un CD care conţine, în formă scanată, Cererea de finanţare şi toate documentele
anexate acesteia (Plan de afaceri, Studiu de fezabilitate şi restul documentelor solicitate
din lista documentelor). Fiecare Dosar al Cererii de finanţare va avea menţionat, în
partea superioară dreaptă, „ORIGINAL” respectiv „COPIE 1”, „COPIE 2”, „COPIE 3” şi
„COPIE 4”. Solicitantul se prezintă la sediul FLAG cu originalul şi cele trei copii ale
Dosarului Cererii de finanţare, în vederea înegistrării. Solicitantul are obligaţia să
realizeze o copie identică a Cererii de finanţare, „COPIE 4”, pe care expertul FLAG va
aplica eticheta de înregistrare a Cererii de finanţare, exemplar ce trebuie păstrat pe
toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Solicitantul trebuie să depună în dosarul „ORIGINAL” al Cererii de finanţare documente
originale sau copii ale unor documente originale (specificate în Lista documentelor
specifice pe fiecare măsură din Ghidul solicitantului) care, conform legii, rămân în
posesia Solicitantului. Pentru toate copiile documentelor existente în Dosarul Cererii de
finanţare, Solicitantul are obligaţia ca la depunerea Cererea de finanţare să prezinte

Modificarea modelului standard (renumerotarea secţiunilor,
anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată
etc.) poate duce la respingerea Dosarului de candidatură în etapa
de verificare a conformităţii administrative.

Dosarele completate de mână nu vor fi acceptate.

Aveţi obligaţia de a păstra un exemplare complet al
Dosarului de candidatură împreună cu toate declaraţiile şi
documentele justificative, identic cu cele prezentate FLAG.
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expertului FLAG toate documentele în original pentru a fi verificate. Expertul FLAG
verifică valabilitatea şi conformitatea documentului original cu cel ataşat în copie la
dosarul Cererii de finanţare, aplică ştampila „CONFORM CU ORIGINALUL” şi
semnează de conformitate. În cazul în care Solicitantul nu prezintă documentele
originale pentru documentele copii, Cererea de finanţare va fi restituită reprezentantului
legal/împuternicit.

Copiile Dosarului Cererii de finanţare („COPIE 1”, „COPIE 2”, „COPIE 3” şi „COPIE 4”)
se obţin prin multiplicarea Dosarului „ORIGINAL” al Cererii de finanţare.

Responsabilul proiectului sau împuternicitul acestuia trebuie să prezinte la depunerea
Cererii de finanţare, o procură (în original) autentificată de dată recentă şi Declaraţia pe
proprie răspundere a Solicitantului că Dosarul Cererii de finanţare conţine toate
documentele specifice în Lista documentelor prezentată în Ghidul solicitantului. Dacă
Cererea de finanţare nu îndeplineşte una din aceste condiţii va fi restituită
reprezentantului legal/împuternicitului.

Exemplarele copii trebuie să fie identice cu exemplarul original.

3.2. Lista documentelor incluse în Dosarul de candidatură

Documentele solicitate în Dosarul de candidatură sunt necesare pentru evaluarea
angajamentului şi implicării Solicitantului, a capacităţii şi expertizei de management,
tehnice şi operaţionale (existente şi posibilităţi de dezvoltare), precum şi garantarea în
cel mai mare grad a implementării cu succes a proiectului.

După completarea Dosarului Cereii de finanţare, vă recomandăm să verificaţi existenţa
în dosar a următoarelor documente şi aspecte ce vor fi luate în considerare în cadrul
etapei de verificare a conformităţii administrative:

 existenţa la dosar a procurii legalizate, în original, pentru imputernicitul care
va depune dosarul, in cazul în care nu se depune de către reprezentantul legal;

 dacă dosarul Cererii de Finanţare are ataşat un CD care conţine Cererea de
Finanţare cu anexele ;

 Dosarul Cererii de Finanţare are menţionat pe ultima pagină „acest dosar
cuprinde „n” file”, este semnat şi ştampilat ;

 Dosarul “ORIGINAL” al cererii de finanţare este complet, conţine documente
originale şi copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în
posesia solicitantului;

 Dosarele COPII ale cererii de finanţare sunt copii ale dosarului ORIGINAL;
 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;

 Fila cu numărul 1 este opisul, care cuprinde toate documentele ce alcătuiesc



FLAG DUNĂREA
DE SUD

POP 2007 – 2013
Ghidul solicitantului

Măsura 1 – Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului
piscicol și promovarea și protejarea patrimoniului natural

și arhitectonic

Pagina 20 din 50

 Dosarul Cererii de Finanţare numerotate de la 1 la “n”, în ordinea prezentată în
lista documentelor anexate Cererii de Finanţare;

 coperta dosarului nu va avea nimic inscripţionat pe ea. Fila cu numărul 1 va fi
opisul. Fila cu numărul 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar -
semnată, ştampilată şi datată. Fila cu numărul 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;

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu are depuse în acelaşi timp
mai mult de două proiecte pe măsuri diferite.

În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate şi/sau nu
se adresează Solicitantului se consideră că acele documente lipsesc.

Modificarea formatelor standard ale documentelor solicitate de FLAG (înlocuirea,
eliminarea, renumerotarea secţiunilor, folosirea altei cereri de finanţare etc.)
conduce la respingerea cererii de finanţare în etapa de verificare a conformităţii
administrative.
Cererile de finanţare completate de mână nu vor fi acceptate.
Aveţi obligaţia de a păstra un exemplar complet al cererii de finanţare împreună
cu toate declaraţiile şi documentele justificative, identic cu cele prezentate FLAG-
ului.

3.3. Depunerea Cererii de finanţare

Cererea de finanţare (originalul de cele trei cpoii, împreună cu formatul electronic –
CD) este depusă personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite, prin
procură legalizată, odată cu lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanţare,
la sediul FLAG  Dunărea de Sud, conform programului afişat pe site-ul
www.flagdunareadesud.ro .

Cererile de finanţare trimise prin orice mijloace (ex: poştă, fax sau e-mail)
vor fi respinse.

Este responsabilitatea dumneavoastră să depuneţi Cererea de finanţare la adresa
specificată şi în termenul stabilit mai sus.

3.4. Lista documentelor anexate Cererii de finanţare

Lista documentelor ce se vor anexa Cererii de finanţare, urmând a fi verificate în cadrul
etapei de verificare a conformităţii şi administrative, este următoarea:
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Pentru Măsura 1, Acțiunile 1, 3 și 4

Criterii de verificare a conformității
1. Cererea de finanțare este însoţită de scrisoarea de înaintare.

2. Existenţa la dosar a procurii legalizate, în original, pentru împuternicitul care va depune
proiectul (in cazul in care nu este depus de reprezentanul legal al beneficiarului)

3. Dosarul de candidatură este tehnoredactat în limba română şi în formatul solicitat

4. Sunt completate toate câmpurile (acolo unde nu este cazul se specifică acest lucru)

5. Cererea de finanțare și toate anexele ataș ate acesteia respectă formatul Standard

6. Cererea de finanțare este semnată şi ştampilată de solicitant (reprezentantul legal );

7. Cererea de finanțare este redactată în cinci exemplare (original şi 4 copii);

8. Exemplarele ,,COPII (1, 2 ,3 si 4) ale Cererii de finanțare sunt copii ale exemplarului
ORIGINAL;

9. Cererea de finanțare este însoţită de varianta electronică (scanată) a documentaţiei
(inscripţionata pe un CD ROM);

10. Exemplarul ,,ORIGINAL” al Cererii de finanțare este complet, conţine documentele
originale solicitate şi copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în
posesia solicitantului;
11. Documentele care constituie Cerera de finanțare sunt îndosariate (dosar cu şină sau
biblioraft).

12. Fila cu numărul 1 este opisul care cuprinde toate documentele care alcătuiesc
Cererea de finanț are, numerotate de la 1 la ,,n’ în ordinea prezentată în lista
documentelor anexate Cererii de finanț are;

13. Coperta dosarului nu are nimic inscripţionat pe ea (in afară de mențiunea ORIGINAL”
sau ”COPIE”);

14. Este inclusă declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că Cererea de finanțare
include toate documentele solicitate; (Anexa A la CF)
15. Este inclusă declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că are / nu are depuse
în acelaşi timp mai mult de doua proiecte pe măsuri diferite in cadrul
POP; (Anexa B la CF)
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16. Exista planul de finanţare al proiectului ( Bugetul aferent tipului de proiect);

17. Exista calendarul de implementare al proiectului;

18. Exista lista rezultatelor anticipate prin implementarea proiectului;

19. Exista Certificatul constatator de la ORC pentru persoane juridice, sau copie C.I.
pentru persoane fizice;

20. Copia ultimului Bilanț însoț it de contul de profit ș i pierdere, sau pentru persoane
fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale , Copia Declaratiei
Speciale privind veniturile realizate in anul anterior depunerii cererii

21. Cerificate privind datoriile fiscale ș i sociale restante emise de primăriile pe raza
cărora iși au sediul social și punctul de lucru unde se implementează proiectul

22. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
Publice

23. Cazierul fiscal al agentului economic eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
Publice, original

24. Copia Certificatului de Inmatriculare eliberat de ORC

25. Exista declaraţia solicitantului de certificare a informaţilor; (Anexa C la CF)

26. Exista declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse (Anexa D la CF)

27. Exista declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că, acţiunile cofinanţate din
FEP aferente măsurilor cuprinse în strategie şi operaţiunilor viitoare nu primesc
asistenţă financiară din partea altui instrument financiar comunitar; (Anexa E la CF)

28. Exista copia actului de identitate pentru responsabilul legal;

29. Act de proprietate asupra cladirilor ș i terenurilor care fac parte din obiectivele
proiectului sau Contract din care să rezulte dreptul de folosință asupra cladirii sau
terenului pentru minim 5 ani de la data semnării Ordinului de finanțare

30. Există declarația angajament (Anexa F la CF)

31. Există declarația de eligibilitate (Anexa G la CF)



FLAG DUNĂREA
DE SUD

POP 2007 – 2013
Ghidul solicitantului

Măsura 1 – Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului
piscicol și promovarea și protejarea patrimoniului natural

și arhitectonic

Pagina 23 din 50

32. Declarație pe propria răspundere a responsabilului legal că proprietățile pentru care
urmează să se facă investiții (cladiri/terenuri/baltil) nu se află în nici un fel de litigiu cu terți
și că se angajează să obțină toate avizele și autorizațiile necesare realizarii proiectului.(
Anexa H la CF)

33. Pentru unitățile supuse avizării DSVSA conform legislației în vigoare:
Avizul DSVSA , copie sau
Adresă emisă de DSVSA care să menționeze că proiectul propus pentru finanțare nu
face obiectul avizării/ autorizării sau întocmirii unui proces verbal de conformitate, original

34. . Studiul de fezabilitate (Anexa nr.2) pentru proiecte cu lucrări de construcții-
montaj ( conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008, pentru beneficiari publici, conform
modelului de pe site-ul DGP-AMPOP, pentru beneficiari privați sau
Memoriu justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcț ii montaj sau care
nu necesită certificate de urbanism, original insoț ite de devizul pe obiect si devizul
general al investitiei intocmite conform HG 28/2008 (Anexa nr. 3)

35. Documente emise de experți autorizați privind valoarea aportului în natură,
pentru solicitantii care contribuie la cofinantare cu aport in natura. Terenurile și/sau
clădirile considerate aport în natură trebuie să fie libere de sarcini

36. Raport de evaluare și expertiză tehnică de specialitate asupra construcțiilor
existente pentru proiectele care prevăd modernizarea/finalizarea construcțiilor existente/
achiziții de utilaje cu montaj, care schimbă regimul de exploatare al construcțiilor
existente

37. Pentru unitățile supuse avizării sanitare conform legislației în vigoare:
Avizul sanitar, copie sau
Adresă emisă de Autoritatea de sănătate publică județeană care să menționeze că
proiectul propus pentru finanț are nu face obiectul avizării/autorizării sau întocmirii unui
proces verbal de conformitate, original

38. Certificat de urbanism/autorizație de construție pentru proiecte care prevăd
construcții
39. Aviz de mediu sau dovada demararii obtinerii avizului cu unul din urmatoarele
documente:

- referatul in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr.
3427 din 13.09.2012 sau
- in original, Adeverinta eliberata de A.N.P.M. si in copie solicitarea Acordului de Mediu

cu nr. de inregistrare la ACPM

Criterii de verificare a eligibilității

40.Proiectul se implementează pe teritoriul FLAG – Dunărea de Sud
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41.Proiectul este în concordanță cu obiectivele Strategiei aprobate;

42.Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;

43.Solicitantul nu are datorii către bugetele locale;

44.Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidate;

45.Proiectul conține activități eligibile;

46.Proiectul se încadrează în perioada de timp permisa pentru implementare;

47.Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP

48. Solicitantul nu se află în situaț ii litigioase cu DGP – AMPOP sau cu FLAG Dunărea
de Sud

Pentru Măsura 1, Acțiunea 2

Criterii de verificare a conformității
1. Cererea de finanțare este însoţită de scrisoarea de înaintare.

2. Existenţa la dosar a procurii legalizate, în original, pentru împuternicitul care va depune
proiectul (in cazul in care nu este depus de reprezentanul legal al beneficiarului)

3. Dosarul de candidatură este tehnoredactat în limba română şi în formatul solicitat

4. Sunt completate toate câmpurile (acolo unde nu este cazul se specifică acest lucru)

5. Cererea de finanțare și toate anexele ataș ate acesteia respectă formatul Standard

6. Cererea de finanțare este semnată şi ştampilată de solicitant (reprezentantul legal );

7. Cererea de finanțare este redactată în cinci exemplare (original şi 4 copii);

8. Exemplarele ,,COPII (1, 2 ,3 si 4) ale Cererii de finanț are sunt copii ale exemplarului
ORIGINAL;

9. Cererea de finanțare este însoţită de varianta electronică (scanată) a documentaţiei
(inscripţionata pe un CD ROM);
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10. Exemplarul ,,ORIGINAL” al Cererii de finanț are este complet, conţine documentele
originale solicitate şi copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în
posesia solicitantului;
11. Documentele care constituie Cerera de finanțare sunt îndosariate (dosar cu şină sau
biblioraft).

12. Fila cu numărul 1 este opisul care cuprinde toate documentele care alcătuiesc
Cererea de finanț are, numerotate de la 1 la ,,n’ în ordinea prezentată în lista
documentelor anexate Cererii de finanț are;

13. Coperta dosarului nu are nimic inscripţionat pe ea (in afară de mențiunea
”ORIGINAL” sau ”COPIE”);

14. Este inclusă declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că Cererea de
finanțare include toate documentele solicitate; (Anexa A la CF)
15. Este inclusă declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că are / nu are
depuse în acelaşi timp mai mult de doua proiecte pe măsuri diferite in cadrul
POP; (Anexa B la CF)

16. Exista planul de finanţare al proiectului ( Bugetul aferent tipului de proiect);

17. Exista calendarul de implementare al proiectului;

18. Exista lista rezultatelor anticipate prin implementarea proiectului;

19. Exista Certificatul constatator de la ORC pentru persoane juridice, sau copie
C.I. pentru persoane fizice;

20. Copia ultimului Bilanț însoț it de contul de profit ș i pierdere, sau pentru persoane
fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale , Copia Declaratiei
Speciale privind veniturile realizate in anul anterior depunerii cererii

21. Cerificate privind datoriile fiscale ș i sociale restante emise de primăriile pe raza
cărora iși au sediul social și punctul de lucru unde se implementează proiectul

22. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
Publice

23. Cazierul fiscal al agentului economic eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
Publice, original

24. Copia Certificatului de Inmatriculare eliberat de ORC

25. Exista declaraţia solicitantului de certificare a informaţilor; (Anexa C la CF)
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26. Exista declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse (Anexa D la CF)

27. Exista declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că, acţiunile cofinanţate din
FEP aferente măsurilor cuprinse în strategie şi operaţiunilor viitoare nu primesc
asistenţă financiară din partea altui instrument financiar comunitar; (Anexa E la CF)

28. Exista copia actului de identitate pentru responsabilul legal;

29. Act de proprietate asupra cladirilor ș i terenurilor care fac parte din obiectivele
proiectului sau Contract din care să rezulte dreptul de folosință asupra cladirii sau
terenului pentru minim 5 ani de la data semnării Ordinului de finanțare

30. Există declarația angajament (Anexa F la CF)

31. Există declarația de eligibilitate (Anexa G la CF)

32. Declarație pe propria răspundere a responsabilului legal că proprietățile pentru care
urmează să se facă investiții (cladiri/terenuri/baltil) nu se află în nici un fel de litigiu cu terți
și că se angajează să obțină toate avizele și autorizațiile necesare realizarii proiectului.(
Anexa H la CF)

33. Pentru unitățile supuse avizării DSVSA conform legislației în vigoare:
Avizul DSVSA , copie sau
Adresă emisă de DSVSA care să menționeze că proiectul propus pentru finanțare nu
face obiectul avizării/ autorizării sau întocmirii unui proces verbal de conformitate, original

34. . Studiul de fezabilitate (Anexa nr.2) pentru proiecte cu lucrări de construcții-
montaj ( conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008, pentru beneficiari publici, conform
modelului de pe site-ul DGP-AMPOP, pentru beneficiari privați sau
Memoriu justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcț ii montaj sau care
nu necesită certificate de urbanism, original insoț ite de devizul pe obiect si devizul
general al investitiei intocmite conform HG 28/2008 (Anexa nr. 3)

35. Documente emise de experți autorizați privind valoarea aportului în natură,
pentru solicitantii care contribuie la cofinantare cu aport in natura. Terenurile și/sau
clădirile considerate aport în natură trebuie să fie libere de sarcini

36. Raport de evaluare și expertiză tehnică de specialitate asupra construcțiilor
existente pentru proiectele care prevăd modernizarea/finalizarea construcțiilor existente/
achiziții de utilaje cu montaj, care schimbă regimul de exploatare al construcțiilor
existente
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37. Pentru unitățile supuse avizării sanitare conform legislației în vigoare:
Avizul sanitar, copie sau
Adresă emisă de Autoritatea de sănătate publică județeană care să menționeze că
proiectul propus pentru finanț are nu face obiectul avizării/autorizării sau întocmirii unui
proces verbal de conformitate, original

38. Certificat de urbanism/autorizație de construție pentru proiecte care prevăd
construcții
39. Licența de acvacultură, copie

40. Aviz de mediu sau dovada demararii obtinerii avizului cu unul din urmatoarele
documente:

- referatul in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr.
3427 din 13.09.2012 sau
- in original, Adeverinta eliberata de A.N.P.M. si in copie solicitarea Acordului de Mediu

cu nr. de inregistrare la ACPM

Criterii de verificare a eligibilității

41.Proiectul se implementează pe teritoriul FLAG – Dunărea de Sud

42.Proiectul este în concordanță cu obiectivele Strategiei aprobate;

43.Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;

44.Solicitantul nu are datorii către bugetele locale;

45. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidate;

46. Din Statutul organizației sau din actul constitutiv rezultă că desfășoară activitate în
domeniul pescuitului
47.Proiectul conține activități eligibile;

48.Proiectul se încadrează în perioada de timp permisa pentru implementare;

49.Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP

50. Solicitantul nu se află în situaț ii litigioase cu DGP – AMPOP sau cu FLAG Dunărea
de Sud
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Pentru Măsura 1, Acțiunea 5

Criterii de verificare a conformității
1. Cererea de finanțare este însoţită de scrisoarea de înaintare.

2. Existenţa la dosar a procurii legalizate, în original, pentru împuternicitul care va depune
proiectul (in cazul in care nu este depus de reprezentanul legal al beneficiarului)

3. Dosarul de candidatură este tehnoredactat în limba română şi în formatul solicitat

4. Sunt completate toate câmpurile (acolo unde nu este cazul se specifică acest lucru)

5. Cererea de finanțare și toate anexele ataș ate acesteia respectă formatul Standard

6. Cererea de finanțare este semnată şi ştampilată de solicitant (reprezentantul legal );

7. Cererea de finanțare este redactată în cinci exemplare (original şi 4 copii);

8. Exemplarele ,,COPII (1, 2 ,3 si 4) ale Cererii de finanț are sunt copii ale exemplarului
ORIGINAL;

9. Cererea de finanțare este însoţită de varianta electronică (scanată) a documentaţiei
(inscripţionata pe un CD ROM);

10. Exemplarul ,,ORIGINAL” al Cererii de finanț are este complet, conţine documentele
originale solicitate şi copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în
posesia solicitantului;
11. Documentele care constituie Cerera de finanțare sunt îndosariate (dosar cu şină sau
biblioraft).

12. Fila cu numărul 1 este opisul care cuprinde toate documentele care alcătuiesc
Cererea de finanț are, numerotate de la 1 la ,,n’ în ordinea prezentată în lista
documentelor anexate Cererii de finanț are;

13. Coperta dosarului nu are nimic inscripţionat pe ea (in afară de mențiunea
”ORIGINAL” sau ”COPIE”);

14. Este inclusă declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că Cererea de
finanțare include toate documentele solicitate; (Anexa A la CF)
15. Este inclusă declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că are / nu are
depuse în acelaşi timp mai mult de doua proiecte pe măsuri diferite in cadrul
POP; (Anexa B la CF)



FLAG DUNĂREA
DE SUD

POP 2007 – 2013
Ghidul solicitantului

Măsura 1 – Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului
piscicol și promovarea și protejarea patrimoniului natural

și arhitectonic

Pagina 29 din 50

16. Exista planul de finanţare al proiectului ( Bugetul aferent tipului de proiect);

17. Exista calendarul de implementare al proiectului;

18. Exista lista rezultatelor anticipate prin implementarea proiectului;

19. Exista Certificatul constatator de la ORC pentru persoane juridice, sau copie
C.I. pentru persoane fizice;

20. Copia ultimului Bilanț însoț it de contul de profit ș i pierdere, sau pentru persoane
fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale , Copia Declaratiei
Speciale privind veniturile realizate in anul anterior depunerii cererii

21. Cerificate privind datoriile fiscale ș i sociale restante emise de primăriile pe raza
cărora iși au sediul social și punctul de lucru unde se implementează proiectul

22. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
Publice

23. Cazierul fiscal al agentului economic eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
Publice, original

24. Copia Certificatului de Inmatriculare eliberat de ORC

25. Exista declaraţia solicitantului de certificare a informaţilor; (Anexa C la CF)

26. Exista declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse (Anexa D la CF)

27. Exista declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că, acţiunile cofinanţate din
FEP aferente măsurilor cuprinse în strategie şi operaţiunilor viitoare nu primesc
asistenţă financiară din partea altui instrument financiar comunitar; (Anexa E la CF)

28. Exista copia actului de identitate pentru responsabilul legal;

29. Act de proprietate asupra cladirilor ș i terenurilor care fac parte din obiectivele
proiectului sau Contract din care să rezulte dreptul de folosință asupra cladirii sau
terenului pentru minim 5 ani de la data semnării Ordinului de finanțare

30. Există declarația angajament (Anexa F la CF)

31. Există declarația de eligibilitate (Anexa G la CF)
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32. Declarație pe propria răspundere a responsabilului legal că proprietățile pentru care
urmează să se facă investiții (cladiri/terenuri/baltil) nu se află în nici un fel de litigiu cu terți
și că se angajează să obțină toate avizele și autorizațiile necesare realizarii proiectului.(
Anexa H la CF)

33. Pentru unităț ile supuse avizării DSVSA conform legislaț iei în vigoare:
Avizul DSVSA , copie sau
Adresă emisă de DSVSA care să menționeze că proiectul propus pentru finanțare nu
face obiectul avizării/ autorizării sau întocmirii unui proces verbal de conformitate, original

34. . Studiul de fezabilitate (Anexa nr.2) pentru proiecte cu lucrări de construcții-
montaj ( conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008, pentru beneficiari publici, conform
modelului de pe site-ul DGP-AMPOP, pentru beneficiari privați sau
Memoriu justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcț ii montaj sau care
nu necesită certificate de urbanism, original insoț ite de devizul pe obiect si devizul
general al investitiei intocmite conform HG 28/2008 (Anexa nr. 3)

35. Documente emise de experți autorizați privind valoarea aportului în natură,
pentru solicitantii care contribuie la cofinantare cu aport in natura. Terenurile și/sau
clădirile considerate aport în natură trebuie să fie libere de sarcini

36. Raport de evaluare și expertiză tehnică de specialitate asupra construcțiilor
existente pentru proiectele care prevăd modernizarea/finalizarea construcțiilor existente/
achiziții de utilaje cu montaj, care schimbă regimul de exploatare al construcțiilor
existente

37. Pentru unitățile supuse avizării sanitare conform legislației în vigoare:
Avizul sanitar, copie sau
Adresă emisă de Autoritatea de sănătate publică județeană care să menționeze că
proiectul propus pentru finanț are nu face obiectul avizării/autorizării sau întocmirii unui
proces verbal de conformitate, original

38. Certificat de urbanism/autorizație de construție pentru proiecte care prevăd
construcții
39. Aviz de mediu sau dovada demararii obtinerii avizului cu unul din urmatoarele
documente:

- referatul in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr.
3427 din 13.09.2012 sau
- in original, Adeverinta eliberata de A.N.P.M. si in copie solicitarea Acordului de Mediu

cu nr. de inregistrare la ACPM

Criterii de verificare a eligibilității

40.Proiectul se implementează pe teritoriul FLAG – Dunărea de Sud
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41.Proiectul este în concordanță cu obiectivele Strategiei aprobate;

42.Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;

43.Solicitantul nu are datorii către bugetele locale;

44.Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidate;

45. Din Statutul organizației sau din actul constitutiv rezultă că desfășoară activitate în
domeniul pescutului

46.Proiectul conține activități eligibile;

47.Proiectul se încadrează în perioada de timp permisa pentru implementare;

48.Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP

49. Solicitantul nu se află în situaț ii litigioase cu DGP – AMPOP sau cu FLAG Dunărea
de Sud

Pentru Măsura 1, Acțiunea 6

Criterii de verificare a conformității
1. Cererea de finanțare este însoţită de scrisoarea de înaintare.

2. Existenţa la dosar a procurii legalizate, în original, pentru împuternicitul care va depune
proiectul (in cazul in care nu este depus de reprezentanul legal al beneficiarului)

3. Dosarul de candidatură este tehnoredactat în limba română şi în formatul solicitat

4. Sunt completate toate câmpurile (acolo unde nu este cazul se specifică acest lucru)

5. Cererea de finanțare și toate anexele atașate acesteia respectă formatul Standard

6. Cererea de finanțare este semnată şi ştampilată de solicitant (reprezentantul legal );

7. Cererea de finanțare este redactată în cinci exemplare (original şi 4 copii);

8. Exemplarele ,,COPII (1, 2 ,3 si 4) ale Cererii de finanțare sunt copii ale exemplarului
ORIGINAL;
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9. Cererea de finanțare este însoţită de varianta electronică (scanată) a documentaţiei
(inscripţionata pe un CD ROM);

10. Exemplarul ,,ORIGINAL” al Cererii de finanțare este complet, conţine documentele
originale solicitate şi copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în
posesia solicitantului;
11. Documentele care constituie Cerera de finanțare sunt îndosariate (dosar cu şină sau
biblioraft).

12. Fila cu numărul 1 este opisul care cuprinde toate documentele care alcătuiesc
Cererea de finanț are, numerotate de la 1 la ,,n’ în ordinea prezentată în lista
documentelor anexate Cererii de finanțare;

13. Coperta dosarului nu are nimic inscripţionat pe ea (in afară de mențiunea
”ORIGINAL” sau ”COPIE”);

14. Este inclusă declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că Cererea de
finanțare include toate documentele solicitate; (Anexa A la CF)
15. Este inclusă declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că are / nu are
depuse în acelaşi timp mai mult de doua proiecte pe măsuri diferite in cadrul
POP; (Anexa B la CF)

16. Exista planul de finanţare al proiectului ( Bugetul aferent tipului de proiect);

17. Exista calendarul de implementare al proiectului;

18. Exista lista rezultatelor anticipate prin implementarea proiectului;

19. Exista Certificatul constatator de la ORC pentru persoane juridice, sau copie
C.I. pentru persoane fizice;

20. Copia ultimului Bilanț însoțit de contul de profit și pierdere, sau pentru persoane
fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale , Copia Declaratiei
Speciale privind veniturile realizate in anul anterior depunerii cererii (dacă este cazul)

21. Cerificate privind datoriile fiscale și sociale restante emise de primăriile pe raza cărora
iși au sediul social și punctul de lucru unde se implementează proiectul (dacă este cazul)

22. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice (dacă
este cazul)

23. Cazierul fiscal al agentului economic eliberat de Direcția Generală a Finanțelor
Publice, original (dacă este cazul)

24. Copia Certificatului de Inmatriculare eliberat de ORC (dacă este cazul)
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25. Exista declaraţia solicitantului de certificare a informaţilor; (Anexa C la CF)

26. Exista declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse (Anexa D la CF)

27. Exista declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că, acţiunile cofinanţate din
FEP aferente măsurilor cuprinse în strategie şi operaţiunilor viitoare nu primesc
asistenţă financiară din partea altui instrument financiar comunitar; (Anexa E la CF)

28. Exista copia actului de identitate pentru responsabilul legal;

29. Există declarația angajament (Anexa F la CF)

30. Există declarația de eligibilitate (Anexa G la CF)

Criterii de verificare a eligibilității

31.Proiectul se implementează pe teritoriul FLAG – Dunărea de Sud

32.Proiectul este în concordanță cu obiectivele Strategiei aprobate;

33.Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;

34.Solicitantul nu are datorii către bugetele locale;

35.Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidate;

36.Proiectul conține activități eligibile;

37.Proiectul se încadrează în perioada de timp permisa pentru implementare;

38.Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP

39. Solicitantul nu se află în situaț ii litigioase cu DGP – AMPOP sau cu FLAG Dunărea
de Sud

3.5. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

Cererea de finanţare primit de Compartimentul administrativ FLAG este înregistrat în
registrul special destinat Cererilor de finanţare.

Cererea de finanţare primită intră în etapa de verificare a conformităţii administrative. În
această etapă se verifică  respectarea condiţiilor şi a cerinţelor de conformitate
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administrativă conform LISTEI DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII
ADMINISTRATIVE Formular LVC 3

Fiecare Cerere de finanţare care a fost declarată conformă va fi verificată pe teren. În
timpul efectuării vizitei pe teren, experţii trebuie să aibă asupra lor ordin de deplasare.

Solicitantul va fi notificat asupra efectuării vizitei pe teren şi are obligaţia de a sigura
disponibilitatea şi prezenţa responsabilului legal al proiectului sau a unui împuternicit al
acestuia (prin procură autentificată, în original) pe toată perioada misiunii de verificare.

În cazul în care informaţiile prezentate în Cererea de finanţare nu
corespund cu situaţia existentă în teren, expertul FLAG poate solicita
informaţii sau documente suplimentare pentru a completa informaţiile
prezentate în Cererea de finanţare cu situaţia existentă pe teren. În
cazul în care expertul FLAG nu primeşte documentele soliciate,
Cererea de finanţare este declarată neeligibilă

în cazul în care constatările experţilor FLAG asupra situaţiei existente la locul de
amplasare a investiţiei corespund informaţiilor furnizate în Dosarul Cererii de finanţare,
Cererea de finanţare va fi transmisă pentru verificarea eligibilităţii la sediul FLAG.

Această etapă constă în verificarea îndeplinirii următoarelor condiţii de eligibilitate:

1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili .
2. 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
şipunctele de lucru.
3. 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
4. Solicitantul are prevazut in Statut / Act Constitutiv activitate în domeniul pentru care
a solicitat finanțare, şi nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare;
Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerţului (se
verifica codul CAEN).
5. Proiectul conţine activităţi eligibile pentru măsura 1.
6. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare;
Se verifică în Cererea de Finanţare că perioada de implementare este de max. 24
deluni.
7. Proiectul se implementează pe FLAG .
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).
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9. Solicitantul nu se află în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP si FLAG Dunărea de Sud
(solicitantul nu trebuie să se afle în situaţii litigioase cu DGP-AMPOP ca să fie eligibil)
Se verifică baza de date a DGP-AMPOP și FLAG Dunărea de Sud
10. Cererea de Finanţare îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarată eligibilă în urma
verificării pe teren.

Dacă în urma verificării eligibilităţii, experţii FLAG constată că este necesar să se
prezinte informaţii suplimentare, solicită completările necesare prin Notifcare de
solicitare a informaţiilor suplimentare.

Solicitantul este obligat să transmită, în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea
norificării, toate clarificările şi completările solicitate prin Notificarea de solicitare a
informaţiilor suplimentare.

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanţare este
declarată neeligibilă.

Solicitantul este notificat asupra neconformităţii sau neelibilităţii
Cererii de finanţare

În cazul în care Cererea de finanţare îndeplineşte toate criteriile de conformitate
administrativă şi eligibilitate, aceastea trece în etapa următoare, cea de evaluare
tehnică şi economico-financiară.

3.6. Evaluarea tehnică, economică şi financiară a Cererilor de finanţare

Evaluarea se realizează pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie, aprobate de Consiliul
director. Pentru fiecare criteriu în parte, evaluatorii vor acorda o notă, punctajul final al
proiectului reprezentând suma notelor obţinute pentru fiecare criteriu în parte.

Fiecare cererea de finanţare este evaluată din punct de vedere tehnic, economic şi
financiar în baza Planului de afaceri, Memoriului justificativ şi a altor documente din
Cererea de finanţare şi din punct de vedere al încadrării proiectului în stategia de
dezvoltare locală.

Evaluarea tehnică, economică şi financiară a Cererii de finanaţare este etapa în care se
verifică relevanţa, fezabilitatea şi sustenabilitatea propunerilor din Cererea de finanţare,
din punct de vedere al activităţilor planificate, al cheltuielilor eligibile prevăzute, al
resurselor umane şi de altă natură, propuse a fi utilizate pentru implementarea
proiectului
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Evaluarea din punct de vedere al încadrării proiectului în stategia de dezvoltare locală
se realizează potrivit indicatorilor cuantificabili din strategia de dezvoltare locală şi se
realizează de către Comisia de evaluare a proiectelor.

Egalitatea de şanse

Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv
cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesă centrală a strategiei
nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de
creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul Uniunii Europene.
FLAG Dunărea de Sud finanţează proiecte care promovează egalitatea de şanse,
nediscriminarea şi incluziunea socială. În acest sens, FLAG Dunărea de Sud se va
asigura că implementarea proiectelor finanaţate contribuie la promovarea principiului
egalităţii de şanse.

Abordarea integratoare a egalităţii de gen trebuie să fie combinată cu acţiuni specifice
pentru creşterea participării durabile şi progresul femeilor în activitatea profesională.

Principiul egalităţii de şanse trebuie luat în considerare atât în elaborarea şi
implementarea proiectului finanţat prin FLAG, cât şi în desfăşurarea activităţilor
proiectului. Astfel, trebuie să respectaţi prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la
egalitatea de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul muncii, egalităţii
de şanse şi nediscriminare şi să luaţi în considerare în implenetarea proiectului toate
politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie
sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă,
infectare cu HIV, 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 egalittae, 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.

În calitate de solicitant veţi semna şi veţi transmite împreună cu cererea de finanţare o
declaraţie privind respectarea principiului egalităţii de şanse.

Dezvoltarea durabilă

Proiectele finanţate prin FLAG vor fi elaborate şi implementate având în vedere
strategia UE privind dezvoltarea durabilă. Activităţile proiectelor vor urmări principiile
dezvoltării durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel încât să se
asigure protecţia mediului, a resurselor şi a bio-diversităţii.

Dezvoltarea durabilă poate fi definită simplu ca o caltate mai bună a vieţii pentru toată
lumea, atât pentru prezent cât şi pentru generaţiile viitoare. Dezvoltarea durabilă
înseamnă: dezvoltarea economică echilibrată şi echitabilă; nivele înalte de ocupare,
coeziune socială şi incluziune; un înalt nivel de protecţie a mediului şi o utilizare
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responsabilă a resurselor naturale; o politică coerentă care generează un sistem politic
deschis, transparent şi justificabil; cooperare internaţională efectivă în vederea
promovării dezvoltării durabile globale (Strategia Goteborg, 2001); ameliorarea mediului
în sectorul pescăresc; reducerea impactului activităţilor asupra mediului şi promovarea
metodelor de producţie ecologice.
Punctaj necesar de calificare : minim 50 puncte (obtinut prin  suma punctajelor a
celor doi evaluatori)
În concordanţă cu Regulamentul 1198/2006 şi cu Programul operaţional pentru
pescuit 2007-2013, FLAG Dunărea de Sud va acorda prioritate întreprinderilor
micro şi mici.

Nr
Crt. Criterii de evaluare tehnică și financiară Punctaj

1 Relevanța proiectului pentru obiectivele Strategiei 15
Impactul socio-economic al proiectului asupra zonei in care
urmează a fi implementat 0 - 5
Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor Strategiei

0 - 5
În ce măsură contribuie la respectarea sau imbunătațirea
condițiilor de mediu

0 – 2,5

În ce măsură contribuie la asigurarea egalității de șanse 0 – 2,5

2 Calitatea si maturitatea proiectului 20

Coerența documentației 0 - 5

Fezabilitatea soluției propuse 0 - 5

Claritatea metodologiei de implementare a operațiunii 0 - 5

Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului 0 - 5

3 Buget 20

Corelat cu activitățile propuse pentru obținerea rezultatelor
scontate (toate costurile au fost incluse si corect împărțite pe
tipuri de cheltuieli și în concordanță cu criteriile de eligibilitate) 0 - 10

Raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste și justificate
de rezultatele dorite) 0 - 10

4 Sustenabilitatea tehnica și financiară 20
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Operațiunea este sustenabilă din punct de vedere tehnic
(operațiunea se va continua – va avea rezultate și după
finalizarea proiectului)

0 - 10

Operațiunea este sustenabilă din punct de vedere
financiar (beneficiarul va putea continua din alte surse
activităț ile începute)

0 - 10

5 Capacitatea beneficiarului
25

Capacitatea financiară 0 - 10

Experiența anterioară de management de proiect 0 - 10

Calificarea personalului propus pentru implementarea
proiectului(studii și experiență)

0 - 5

Solicitantul poate solicita restituirea dosarului Cererii de Finanţare aflat în faza
de evaluare.
În acest caz, se consideră că solicitantul a renunţat la Cererea de Finanţare.

Toate cererile de finanţare care au fost selectate în vederea contractării vor fi
făcute publice prin publicarea lor la sediul FLAG (denumirea proiectului, numele
solicitantului, suma alocată din fonduri publice, etc.)
Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare pentru acordarea finanţării şi
Cererea de Finanţare va fi respinsă, în cazul în care se dovedeşte că acesta:

• se face vinovat de inducerea gravă în eroare a FLAG sau a comisiilor de
evaluare, prin furnizarea de informaţii incorecte care reprezintă condiţii de
eligibilitate, sau dacă a omis furnizarea acestor informaţii.

• a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze membrii
comisiei de evaluare sau FLAG în timpul procesului de evaluare.

3.7. Selectarea Cererilor de finanţare

Selectarea Cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia de selecție a
FLAG-ului .

Criterii de selecție

Criterii de verificare
1. Relevanța proiectului pentru obiectivele axei prioritare si ale
masurii
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Este relevantă justificarea cu privire la realizarea obiectivelor specifice
ale măsurii în raport cu punctajul acordat??

Este relevantă justificarea cu privire la promovarea noilor tehnologii în
raport cu punctajul acordat?

Este justificată măsura în care Cerere de finanțare contribuie la
crearea/menț inerea de noi locuri de muncă în raport cu punctajul
acordat??
Punctajul acordat concordă cu justificarea măsurii în care contribuie la
respectare sau imbunătăț irea condițiilor de mediu?
Este releventă justificarea cu privire la măsura în care promovează
egalitatea de ș anse în raport cu punctajul cordat?

2.Calitatea și maturitatea proiectului

Justificarea punctajului acordat este corelată cu argumentarea
coerenței tehnico-financiare?

Claritatea metodologiei de implementare a operațiunii este justificată
în accord cu punctajul acordat?

Argumentaț ia cu privire la fezabilitatea soluției tehnice este în accord
cu punctajul acordat?

Punctajul acordat pentru criteriul privind fezabilitatea calendarului de
implementare a proiectului este corelat cu justificarea acestuia?

3. Buget
Argumnetaț ia cu privire la corelarea activităților propuse pentru
obținerea rezultatelor scontate ( toate costurile au fost incluse și
correct împărțite pe tipuri de cheltuieli și în concordanță cu criteriile
de eligibilitate) este în acord cu punctajul acordat?
Raportul cost/beneficiu ( costurile sunt realiste și justificate de
rezultatele dorite) este punctat corespunzător față de argumentația
evaluatorilor?

4. Sustenabilitate tehnică și financiară a proiectului

Argumnetația cu privire la sustenabilitatea operațiunii din punct de
vedere tehnic este în acord cu punctajul acordat?

Argumnetaț ia cu privire la sustenabilitatea operațiunii din punct de
vedere financiar este în acord cu punctajul acordat?
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3.8. Contractarea

3.8.1. Încheierea Contractului de finanţare

Contractul de finanţare reprezintă actul juridic încheiat între DGP-AMPOP şi
dumneavoastră în calitate de beneficiar, prin care se aprobă finanţarea unui proiect în
cadrul POP, pentru atind’gerea obiectivelor aprobate conform Cererii de finanţare.

Solicitantul este notificat – prin fax sau prin poştă cu confirmare de primire – în vedere
prezentării pentru semnarea Contractului / Ordinului de finanţare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării Solicitantul trebuie să se prezinte
la sediul central DGP-AMPOP pentru semnarea Contractului de finanţare.

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul specificat în notificare şi nici nu
anunţă DG-AMPOP în scris, atunci se consideră că a renuţat la ajutorul financiar.

Aveţi obligaţia de a citi Contractul întrucât, odată semnarea acestuia, vă asumaţi
termenii şi condiţiile în care veţi primi finanţarea neramburasabilă, angajându-vă să
implemntaţi pe proprie răspundere proiectul pentru care primiţi finanţare, respectând
legislaţia naţională şi comunitară şi realizând obiectivele stabilite.

Durata maximă de execuţie a Contractului de Finanţare este de 24 luni
începândcu data semnării Contractului de Finanţare.

Investiţiile realizate trebuie să fie folosite în scopul propus pe o perioadă de cel
puţin 7 ani de la semnarea contractului de finanţare. Este interzisă înstrăinarea lor
sau schimbarea activităţii pe parcursul celor 5 ani de monitorizare.

Durata maximă de depunere a proiectului tehnic (dacă este cazul) este de 4 luni
de la semnarea Contractului de Finanţare. Beneficiarul este obligat să-şi asigure
toate bunurile dobândite prin implementarea proiectului.

Proiectul tehnic se depune la FLAG în 3 copii (1 copie pentru FLAG și 2 copii
pentru DGP AM POP), urmând a fi verificat și transmis ulterior la CR POP
împreună cu observațiile ș i constatările aferente.

3.8.2. Modificarea Contractului de finanţare

Modificarea Contractului de finanţare se poate face cu acordul părţilor prin Act adiţional
sau Notificare, după caz.

Modificarea contractului prin act adiţional îşi produce efectele de la data la care
Autoritatea de Management aprobă Actul adiţional.
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Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul
principal al proiectului şi conduce la atingerea criteriilor se selecţie în baza cărora a fost
selectat, fără a creşte valoarea totală eligibilă a proiectului, în limitele stabilite privind
eligibilitatea cheltuielilor respective.

Rectificarea bugetului prin realocări ale valorilor între capitolele acestuia, fără a majora
valoarea totală eligibilă  angajată prin Contractul de finanţ are poate fi realizată până la
maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, cu obligaţ ia de a notifica Autoritatea
de Management. Notificarea îşi produce efectul în 20 de zile lucrătoare de la primire.

În cazul în care Beneficiarul FEP pe parcursul investiţiei a devenit plătitor de TVA este
obligat să notifice DGP-AMPOP şi să depună documentul care atesta acest lucru în
maxim 10 zile de la data obţinerii acestuia în scopul dezangajării sumei prevăzute în
buget ca şi TVA (total sau parţial).

3.9. Împlementarea şi managementul financiar

3.9.1. Cum primesc banii

În cazul acestei măsuri nu se acordă plăşi în avand, doar se rambursează cheltuielile
deja făcute.

Pentru a putea fi transferaţi banii, Solicitantul trebuie sa-şi deschidă cont la
Trezorerie/bancă.

Rambursarea se va efectua pe baza Cererilor de rambursare depuse la CRPOP-ul unde
a fost depusă Cererea de finanţare.

Cererile de rambursare vor fi însoţite de rapoarte prib’vind implemenatrea proiectului şi
de documente justificative, în conformitate cu Instrucţiunile de rambursare, Anexa V la
Contractul de finanţare.

Toate cererile de rambursare vor fi verificate atât din punct de vedere administrativ cât
şi pe teren.

Beneficiarul poate opta pentru rambursarea finanţării neramburasabile în maxim 5
tranşe de rambursare.

Beneficiarul are obligaţia de a aplica pe toate documentele suport justificative aferente
activităţilor derulate în cadrul Proiectului, ştampila cu menţiunea „ POP 2007 – 2013
Contract nr………. din ………”.

Rambursarea fiecărei Cereri de ramvursare se realizează în maxim 45 de zile lucrătoare
de la data depunerii Cererii de rambursare, dacă Dosarul Cererii de rambursare este
complet şi conform.
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Detalii privind modul de rambursare a cheltuielilor sunt cuprinse în Anexa V a
Contractului de finanţare, disponibil pe site.ul www.madr.ro, secţiune FEP.

3.9.2. Raportări

Beneficiarul est obligat ca în perioada de implemntare a proiectului să depună
semestrial Rapoarte de progres privind situaţia implemntării proiectului la
Compartimentul regional unde a fost evaluată Cererea de finanţare.

Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.madr.ro, secţiune FEP.

3.10. Păstrarea documentelor justificative

Beneficiarul finanţării are responsabilitatea de a arhiva toate documentele referitoare la
implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POP în spaţii special
amenajate şi destinate acestui scop, asigurând păstrarea unei piste de audit
corespunzătoare a operaţiunilor efectuate.

Beneficiarul are obligaţ ia să aloce un spaţiu destinat arhivării trebuie să fie astfel
amenajat încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să se evite
distrugerea intenţionată/accidentală  sau sustragerea neautorizată a acestora.

Beneficiarul trebuie să asigure  arhivarea următoarelor documente:
 Documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia

de către DG-AMPOP (Cererea de finanţare şi anexele acesteia)
 Documnetele referitoare la procedurile de achizie publică derulate în cadrul

proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli
 Documentele referitoarea la implementarea poriectului, la verificările fizice

efectuate, la fiecare dintre rezultatea obţinute, la verificarea şi aporbarea
acestora de către beneficiar

 Facturi şi documente justificative aferente acestora, liste de verificare, documente
de paltă

 Rapoarte de audit şi de control întocmite în urma misiunilor de control (interne
sau externe)

 Documentele contabile conform prevederilor legale
 Rapoartele trimestriale transmise şi aprobate de către DGP-AMPOP.

În conformitate cu articolul 87 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 ş i articolul 45
pct. 4 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007, documentele trebuie arhivate într-una din
următoarele forme:

 originale;
 fotocopii ale documnetelor originale certificate „conform cu originalul”
 microfişe ale documentelor originale
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 versiuni electronice ale documentelor originale
 documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure

securitatea sistemului informatic.

3.11. Control şi audit

Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de
control şi audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curţii Europene de
Conturi, Departamentului pentru Luptă Antifraudă şi Oficiului European pentru Luptă
Antifraudă în limitele competenţelor care le revin, la locul de implementare a investiţiilor,
de a însoţi echipele de control şi de a pune la dispoziţia acestora, în timp util, toate
informaţiile şi toate documentele aferente proiectului finanţat.

Activitatea de control şi audit se desfăşoară  atât în perioada de implementare a
proiectului cât şi în perioada de monitorizare (maxim 5 ani şi 9 luni de la semnarea
Contractului de finanţare).

3.12. Informare şi publicitate

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.

Orice document (raport, articol de cercetare, website, prezentări, etc.) obţinut cu
asistenţă financiară nerambursabilă prin POP trebuie să indice explicit sprijinul
financiar acordat de Uniunea Europeană.

Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţ ii sunt cuprinse în Contractul de finanţ
are, disponibil pe site-ul www.madr.ro , secţiunea FEP .

3.13. Sesizarea neregulilor

Orice persoană care deţine informaţii privind existenţa unor nereguli în desfăşurarea
proiectelor finanţate în cadrul POP 2007-2013 din fondurile comunitare şi/sau
cofinanţările aferente, poate semnala nereguli prin sesizare în scris:

 transmisă prin poştă sau depusă personal la sediul DGP-AMPO
 poşta electronică la adresa : sesizari.nereguli@madr.ro

Sesizările privind neregulile vor conţine obligatoriu date referitoare la identificarea
proiectului sau localizarea beneficiarului, în caz contrar acestea nu vor fi acceptate
pentru analiză şi verificare.
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Sesizările privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, fără ca aceste
semnalări să  atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu asupra expeditorului.
Confidenţ ialitatea în ceea ce priveşte identitatea avertizorului de nereguli va fi păstrată
cu stricteţe.

În baza detectărilor neregulilor care au făcut obiectul unei constatări primare
administrative, incluzând constatările rapoartelor de control/audit (primele evaluări
scrise) transmise către Autoritatea de Management de autorităţi competente
administrative sau judiciare, DGP-AMPOP va raporta neregulile constate în conformitate
cu cerinţele de raportare a neregulilor.

3.14. Recuperarea debitelor

În cazul în care se descoperă şi notifică o neregulă privind cheltuielile eligibile declarate
de către dumneavoastră şi rambursate de către DGP-AMPOP, va fi declanşată o
procedură de control în vederea constatării şi  cuantificării creanţelor bugetare.

Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite
necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinanţarea aferentă, costurile bancare,
inclusiv accesoriile acestora, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului.

Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creanţelor fiscale, în sensul
drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor, autorităţilor cu competenţe în gestionarea
asistenţei financiare comunitare nerambursabile şi debitorilor.

Compartimentul de control, nereguli şi antifraudă  stabileşte şi individualizează,  în urma
controlului efectuat la dumneavoastră,  obligaţia de plată, întocmind un Proces - verbal
de constatare (conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii Guvernului nr.
1306/2007), document ce reprezintă, în condiţiile legii, titlu de creanţă.

Autoritatea de management vă comunică titlul de creanţă, dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, referitoare la comunicarea şi contestarea actului administrativ
fiscal aplicându-se în mod corespunzător.

Dumneavoastră, în calitate de beneficiar al proiectului aveţi obligaţia de a înregistra în
contabilitate şi de a plăti voluntar sumele datorate, termenul de plată  stabilindu-se în
funcţie de data comunicării titlului de creanţă astfel:

dacă data comunicării este cuprinsă între intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată
este până la data de 5 a lunii următoare;

dacă data comunicării este cuprinsă între intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată
este până la data de 20 a lunii următoare.
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Pentru neachitarea la termenele prevăzute mai sus a obligaţiilor de plată
dumneavoastră, în calitate de beneficiar al proiectului, datoraţi după  acest termen
majorări de întârziere, care se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu
ziua imediat următoare termenului de plată şi până la data stingerii sumei datorate,
inclusiv.

În cazul în care nu plătiţi în termenul prevăzut, DGP-AMPOP va proceda la stingerea
debitului prin deducerea din Cererea de rambursare depusă sau care urmează a fi
transmisă, al cărei cuantum de cheltuieli eligibile să acopere valoarea debitului (astfel
încât suma datorată să poată fi dedusă din suma de rambursat cuvenită).

În cazul în care valoarea cheltuielilor eligibile validate este mai mică decât valoarea
creanţ ei bugetare datorate, diferenţa va fi dedusă din următoarea Cerere de
rambursare pe care o veţi depune.

În cazul în care nu aţi achitat de bunăvoie obligaţiile de plată, pentru perioada de timp
scursă de la expirarea termenului de plată şi până la deducerea din Cererile de
rambursare, datoraţi majorări de întârziere, iar titlul de creanţă devine titlu executoriu la
data la care debitul este scadent prin expirarea termenului de plată.

În cazul în care nu puteţi stinge debitul prin plata voluntară sau deducere, DGPAMPOP
transmite titlul executoriu împreună cu dovada comunicării către dumneavoastră la
ANAF, care va duce la îndeplinire măsurile asiguratorii şi va efectua procedura de
executare silită pentru recuperarea sumelor de la debitor.

Ca beneficiar, aveţi obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţ ia organismelor
abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra
activelor dobândite prin Fondul European pentru Pescuit, pe o perioadă de 5 ani de la
finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

În cazul constatării unor nereguli ulterior finalizării implementării proiectului, aveţi
obligaţia să restituiţi debitul constatat, precum şi eventualele dobânzi, penalităţi de
întârziere, costurile bancare etc. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului,
DGP-AMPOP va sesiza organele competente în vederea declanşării executării.
Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform
prevederilor legale în vigoare, privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate necorespunzător.

3.15. Contestaţii

Solicitanţ ii/Beneficiarii proiectelor finanţ ate prin POP pot contesta:

 sumele validate de către DGP-AMPO rezultate în urma cererilor de rambursare,
 redactarea concluziilor raportului de control de către membrii echipei de control în

urma verificărilor la faţa locului,
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 întocmirea procesului-verbal de constatare în cazul existenţei unor nereguli sau
fraude,

 orice altă situaţia care nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă sau care vă
îndreptăţeşte la posibilitatea de a contesta una din activităţile DGP-AMPOP,
aferente proiectului depus.

Contestaţiile se depun în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării
/informării asupra deciziei luate de DGP- AM POP, pe adresa:

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  B-dul Carol I nr. 24, sector 3,
municipiul Bucureşti, România;

pentru:  Direcţia generală pescuit – Autoritatea de Management pentru POP.

Contestaţiile se depun în formă scrisă, pe suport de hârtie, orice altă  modalitate de
transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon ) nefiind luată  în considerare.

Orice contestaţie trimisă la o altă adresă decât cea menţionată mai sus nu va fi luată în
considerare.

Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să cuprindă:
- datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei

care reprezintă contestatorul şi calitatea ei;
1. obiectul contestaţiei
2. numărul unic de înregistrare (codul SIMPOP)
3. motivele de fapt şi de drept (dispoziţii legislative naţionale sau comunitare,

principii încălcate)

Contestatarul este notificat asupra deciziei adoptată de comisia de soluţionare a
contestaţiei, printr-o scrisoare oficială din partea DGP- AM POP.
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3.16. Acronime şi glosar de termeni
Glosar de termeni
Actori locali 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.).

Autoritatea de
Audit  (AA)

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.

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
finanţare

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

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  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.

Autoritatea de Structura  din cadrul  MADR  responsabilă  pentru  gestionarea
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Management (AM)
pentru POP -
Direcţia generală
pescuit

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
pentru Pescuit

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

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

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 2007-2013

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-
privat

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.
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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.

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.

Valoarea totală a
proiectului

Totalul  cheltuielilor eligibile  şi  neeligibile  necesare  pentru
realizarea proiectului.

Acronime
AM Autoritate de Management
CE Comisia Europeană
CR POP Compartiment Regional - Autoritatea de management pentru

POP
DGP-AMPOP Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de management pentru

POP
FEP Fondul European pentru Pescuit
FLAG Grup Local de Acţiune pentru Pescuit
MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ONG Organizaţie Non -Guvernamentală
PCP Politica Comună de Pescuit (a Uniunii Europene)
PO/ POP
ROF

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

UE Uniunea Europeană
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3.17. Referinţe legislative
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;

 FEP VADEMECUM – Nota nr. C nr. 3812/22.08.2007;
 Decizia nr. 6664/2007 a Comisiei privind aprobarea Programului Operaţional pentru

Pescuit 2007-2013 (POP 2007-2013) modificată prin Decizia Comisiei nr.
7917/2010.

Legislaţia naţională
 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.  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;

 Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea
acestuia cu modificările și completările ulterioare;

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și 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;

 Hotararea 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;

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 348/2010 de stabilire
a atribuţiilor Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional pentru Pescuit, cu modificările ulterioare.

 Prevederile contractului de finanţare neramursabilă din Programul Operaţional
pentru Pescuit 2007 – 2013 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală
integrată a zonelor pescăreşti nr. 158 / 11.05.2012.


