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1. Definiţii şi prescurtări ______________________________

1.1. Definiţii

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.).

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

Autoritatea de
Management (AM)

pentru POP -
Direcţia generală

pescuit

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

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

Fondul European

pentru Pescuit

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

Ghidul
solicitantului

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

Grup local de Parteneriat   al   actorilor   locali,   constituit   din   diverşi
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Actiune pentru
pescuit / FLAG

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.

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.

Valoarea totală a
proiectului

Totalul  cheltuielilor  eligibile  şi  neeligibile  necesare  pentru
realizarea proiectului.

1.2. Prescurtări
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

PO/ POP

ROF

Program Operaţional/ Program Operaţional pentru Pescuit

Regulament de Organizare şi Funcţionare (al FLAG)
UE Uniunea Europeană
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2. Referinţe legislative_ _______________________________

2.1.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.

2.2. 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;

 Ordonanța 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.
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3. Scop     __________________________________________

Prezentul manual de adresează personalului din cadrul aparatului tehnic al FLAG
”Dunărea de Sud” și membrilor Comisiei de Evaluare Tehnică și Financiară, Comisiei
pentru Selecția Proiectelor și Comisiei pentru Contestații prin explicarea pașilor pe care
aceștia trebuie sa ii parcurgă în ceea ce privește selectarea solicitanților pentru
implementarea strategiei de dezvoltare locală integrată, precum și pentru implementarea
proiectelor din cadrul strategiei integrate, finanțate prin Axa 4 – dezvoltarea durabilă a
zonelor pescărești în cadrul POP 2007 – 2013.

Scopul elaborării acestui manual este de a stabili o procedură unitară de verificare a
conformităţii şi eligibilităţii Cererilor de finanţare prin care se solicită sprijin financiar
nerambursabil pentru Măsurile din Planul de Dezvoltare Locală, în conformitate cu
legislaţia comunitară şi naţională relevantă precum şi a formularelor folosite de entităţile
implicate de la nivelul FLAG - ului.

4.Domeniul de aplicare    _____________________________

Procedura de verificare a conformităţii şi eligibilităţii Cererilor de finanţare stabileşte
operaţiunile desfăşurate la nivelul FLAG - ului. Formatul tip al Cererii de finanţare este
anexat la prezentul manual.

Formularele generale şi cele specifice măsurilor prin care se solicită sprijin financiar
nerambursabil pentru Măsurile prioritare 1 – 2 din Planul Local de Dezvoltare Integrată
sunt anexate la prezentul manual.

5.Generalităţi_______________________________________

Principalul obiectiv al Planului de Dezvoltare Locală Integrantă este dezvoltarea durabilă
a zonelor pescăreşti pentru a minimaliza declinul sectorului pescăresc şi de a sprijini
reconversia zonelor afectate de schimbările din acest sector.

În cadrul Planului de Dezvoltare Locală Integrantă sunt propuse următoarele măsuri:

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

Măsura 2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
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6.Descrierea procedurii operaţionale _________________

6.1. Generalităţi

6.1.1. Introducere:

FLAG ,,Dunărea de Sud’’ trebuie să se asigure că proiectele sunt selectate pentru
finanțare cu respectarea principiului transparenței, în baza unui set de criterii elaborate
în concordanță cu obiectivele și specificul POP 2007-2013 și ale Strategiei FLAG
Dunărea de Sud, precum și cu normele naționale și comunitare în vigoare.

Selecţia proiectelor se face pe bază de competiţie. Procesul de verificare și evaluare a
Cererilor de finanţare ce vor fi depuse în cadrul strategiei va fi organizat de către
aparatul tehnic al FLAG sau contractorii acestuia. Verificarea conformităţii și eligibilităţii va
fi realizată de aparatul tehnic al FLAG, evaluarea tehnică și financiară va fi efectuată de
către experţii externi, iar selecţia proiectelor va fi realizată de către Comisia de Selecție
a proiectelor constituită  la nivelul parteneriatului din cadrul FLAG ,,Dunărea de Sud”.

6.1.2 Obiective, măsuri

Principalul obiectiv al Planului de dezvoltare locală al FLAG „Dunărea de Sud” este
dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti pentru a minimiza declinul sectorului pescăresc
şi de a sprijini reconversia zonelor afectate de schimbările din acest sector.

Dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti vizată se va realiza prin finanțare din Axa
prioritară 4 din POP 2007-2013 a următoarelor măsuri stabilite în cadrul Strategiei FLAG -
ului „Dunărea de Sud” și anume:

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului piscicol și promovarea și
protejarea patrimoniului natural și arhitectonic ce cuprinde următoarele acțiuni :

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

 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.

Măsura 2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
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6.2. Selectarea Cererilor de finanțare

Pentru  selecţia Cererilor de finanțare, FLAG - ul organizează sesiune de selecţie a
Cererilor de finanţare. Procedura de selecţie folosită de FLAG respectă principiul egalităţii
de şanse, iar competiţia între candidaţi se va asigura respectând întocmai criteriile de
selecție.

Pregătirea cadrului pentru lansarea apelului de selecție al Cererilor de finanțare se
va efectua de către: Reprezentantul legal, Manager general și Echipa Tehnică a FLAG.

Conflictul de interese este evitat prin faptul că reprezentantul partenerului în
Comisia de Selecție, care într-o anumită problemă supusă unei hotărâri a acesteia este
interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie
colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la
deliberare şi nici la vot, sub sancţiunea de daune interese şi a nulităţii votului personal.

Un membru al Comisiei de selecţie, precum și al Comisiei de contestații care are un
interes asupra unei Cereri de finanțare nu va participa şi nu va solicita informaţii privind
selecţia  Cererii de finanțare. Fiecare membru FLAG care participă la evaluarea şi
selecţia Cererilor de finanțare va face o declaraţie de interese conform anexei ataşate
Manualului de proceduri.

Informarea și animarea în teritoriu se va face prin distribuirea de pliante şi broşuri în zona
FLAG Dunărea de Sud, materiale ce vor permite celor interesaţi să se documenteze cu
privire la: sesiunile ce urmează să fie deschise de către FLAG, condiţiile generale pe care
trebuie să le îndeplinească solicitanţii pentru a putea accesa sursele de finanţare
disponibile, datele estimative de deschidere/închidere a sesiunilor de depunere a
cererilor de finanțare. De asemenea, aceste informaţii vor fi puse la dispoziţia
potenţialilor solicitanţi şi la sediul FLAG - ului .

Comisia de selecție se va întruni lunar sau ori de cate ori este nevoie la sediul
FLAG.

Rezultatele selecției vor fi afișate la sediul FLAG și comunicate prin notificare scrisă
fiecărui beneficiar la adresa de corespondență specificată de aceștia în Cererea de
finanțare.

Pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul strategiei, a căror valoare eligibilă
nerambursabilă este mai mare de 300.000 euro, FLAG-ul trebuie să solicite în prealabil
acordul DGP-AM POP înainte de evaluarea tehnico-economică-financiară, precum și
selecție, respectiv după etapa de verificare a eligibilității cererilor de finanțare.

6.3. Lansarea apelului de selecţie a cererilor de finanţare

FLAG Dunărea de Sud va face un anunț pentru deschiderea sesiunii de depunere a
Cererilor de finanțare într-o manieră transparentă prin media locală și instrumentele
proprii – www.flagdunareadesud.ro, precum și afișare la sediul FLAG - ului.
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Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 zile de zile calendaristice înainte de data
limită de depunere a proiectelor în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient
pentru pregătirea şi depunerea acestora.

Apelul de selecţie trebuie să conţină următoarele informaţii:

- Data lansării apelului de selecţie;
- Data limită de depunere a proiectelor;
- Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele;
- Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru

finanţarea unui proiect;
- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu

depunerea proiectului în conformitate cu Ghidul solicitantului, aferent măsurii respective;
- Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească

solicitantul;
- Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al FLAG (descrierea

criteriilor de selecţie, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu şi punctajul minim pe
care trebuie să-l obţină un proiect pentru a fi selectat);

- Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie (notificarea
solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie);

- Datele de contact ale FLAG unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate.

Aceste informaţii vor fi prezentate de către FLAG în apelurile de selecţie publicate pe
pagina de internet a FLAG - ului şi afişate la sediul FLAG - ului.

Pentru variantele publicate în presă şi în variantele afişate la sediul consiliilor judeţene/
sediile localităţilor membre în FLAG, se vor prezenta variante simplificate ale  anunţului de
selecţie, care să cuprindă următoarele informaţii:

- Data lansării apelului de selecție;
- Măsura lansată prin apelul de selecţie;
- Fondurile disponibile pentru Măsura respectivă;
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte;
- Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor;
- Precizarea că informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt

cuprinse în Ghidul solicitantului şi se face trimitere la site-ul FLAG;
- Date de contact pentru informaţii suplimentare;
- Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a

informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate la sediul FLAG.

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

Apelul de selecţie este elaborat de către un expert din cadrul Compartimentului pentru
managementul proiectelor, avizat și aprobat de managerul general.
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6.4. Primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare

Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice,
administrative şi financiare conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel
încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.

Potenţialii beneficiari vor depune Cererile de finanţare (un original şi 3 copii, insotite de un
CD) la sediul FLAG, Compartimentul pentru managementul proiectelor, în vederea
înregistrării.

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în parte superioară dreaptă, menţiunea
„ORIGINAL”. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul
persoanelor fizice).

Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate,
bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), trebuie să conţină menţiunea „Conform cu
originalul” făcută de expertul care a verificat concordanţa copiei cu originalul, a semnat şi
a datat ultima pagină a documentului COPIE.

Exemplarul – copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea
„COPIE”.

Expertul FLAG verifică dacă toate documentele din Cererea de finanţare prezentate în
copie în exemplarul „ORIGINAL”, sunt copii ale documentelor originale care, conform legii,
rămân în posesia solicitantului şi aplică ştampila „Conform cu originalul”.

Totodată expertul FLAG verifică dacă CD-ul ataşat Cererii de finanţare conţine – în formă
scanată – Dosarul complet al Cererii de finanţare (cererea de finanţare cu toate
documentele anexate)

Solicitantul are obligaţia să realizeze o copie identică a Cererii de finanţare „COPIE 4”, pe
care expertul din cadrul Compartimentului pentru managementul proiectelor va aplica
eticheta de înregistrare.

Exemplarul copie 4 este exemplarul Solicitantului si  se restituie acestuia pentru a fi
păstrat pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Operaţiunea de înregistrare se desfăşoară în ziua primirii Cererii de finanţare.

Expertul care primeşte Cererea de finanţare, din cadrul Compartimentului pentru
managementul proiectelor, o înregistrează în Registrul special pentru cereri de
finanţare(Anexa nr. 17).

Expertul care primeşte Cererea de finanţare redactează eticheta cererii de finanţare
(Anexa nr.15) şi o ataşează, prin capsare, la prima pagină a Dosarului. Totodată
redactează 5 etichete pe care le va lipi pe copiile dosarului cererii de finanţare
(ORIGINAL, COPIA 1, COPIA 2, COPIA 3 şi COPIA 4 - exemplarul Solicitantului).
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Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare este compus din următoarele cifre:

RO 0 5 0 0 0 1

 Două cifre pentru măsura specifică;

 Şase cifre reprezintă data înregistrării Cererii de finanţare la FLAG;

 Două cifre corespunzând codului FLAG – ului;

 Două cifre corespunzând codului localităţii, aşa cum e precizat mai jos :
Cod Localitate Cod Localitate
01 Fântânele 05 Seaca
02 Lisa 06 Suhaia
03 Năsturelu 07 Viişoara
04 Pietroşani 08 Zimnicea

 Patru cifre corespunzătoare fiecărui Dosar al cererilor de finanţare în ordinea
înregistrării în Registrul special.

Expertul care primeşte şi înregistrează Dosarul cererii de finanţare, înfiinţează Dosarul
administrativ pentru acesta şi completează Pista de audit (Anexa nr. 2).

Concomitent experții Compartimentului pentru managementul proiectelor semnează
Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și impațialitate (Anexa nr.
14)

Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și impațialitate se
anexează și ea la Dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

Termenul pentru înregistrarea Dosarului Cererii de finanţare şi înfiinţarea dosarului
administrativ este maximum 1 zi, după care se iniţiază verificarea conformităţii
administrative a documentelor.

Pista de audit va fi completată după fiecare operaţiune efectuată.

Numărul măsurii

Codul localităţii

Numărul de
înregistrare în

registrul special

Codul FLAGData înregistrării
Cererii de finanţare
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6.5. Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității

Responsabili pentru verificarea conformității și a eligibilității sunt Managerul proiecte și
Expertul accesare fonduri structurale și de coeziune europene.

Scopul verificării conformității administrative și al eligibilității este de a stabili
conformitatea, corectitudinea şi completitudinea solicitării prezentate în Cererea de
finanțare şi în documentele justificative aferente acestuia cu cerințele legale și
procedurale ale POP și eligibilitatea proiectului. Verificarea Cererii de finanțare se va
realiza asigurându-se principiul 4 ochi.

Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și imparțialității, se realizează
prin aceea că Managerul  proiecte și Expertul accesare fonduri structurale și de coeziune
europene, vor semna, înainte de începerea procesului de verificare  a  conformităţii
administrative și a eligibilității Cererii de finanțare, Declarația de evitare a conflictului de
interese, confidențialitate și imparțialitate (Anexa nr. 14).

Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate aferentă
verificărilor conformității administrative și eligibilității, semnată de cei doi reprezentanți ai
FLAG, se atașează la Dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

În cazul în care unul dintre reprezentanții FLAG - ului implicați în verificarea
conformității administrative și eligibilității, respectiv Managerul  proiecte și Expertul
accesare fonduri structurale și de coeziune europene, care efectuează verificarea
conformității administrative și eligibilității, constată că nu sunt respectate elementele
Declarației de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate, va
completa și va transmite o Nota către Managerul general al FLAG. În urma analizei,
Managerul general al FLAG aprobă înlocuirea acestuia.

Cererile de finanțare vor fi verificate de către reprezentanții FLAG pe baza Grilei de
verificare, pe suport de hârtie. Grila de verificare a conformităţii administrative și a
eligibilității se atașează Dosarului administrativ de reprezentanții care au efectuat
verificarea, care-și validează rezultatul verificării prin declararea Cererii de finanțare
conformă și eligibilă/neconformă sau neeligibilă/conformă dar neeligibilă din punct
de vedere al  conformității administrative si al eligibilității.

Pentru verificarea criteriilor de eligibilitate privind înscrierea solicitan ților în
Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP și/sau situații litigioase cu
DGP AMPOP, Expertul accesare fonduri structurale și de coeziune europene
din echipa tehnică a FLAG, va solicita DGP AMPOP, printr -o adresă, dacă
solicitanții sprijinului sunt/nu sunt înscriși în Registrul debitorilor cu sume
neachitate pentru POP și/sau situații litigioase cu DGP AMPOP.

După completare şi semnare, Grila de verificare a conformităţii administrative și a
eligibilității va fi înregistrată în Registrul de înregistrare al documentelor şi va fi ataşată
Dosarului administrativ al Cererii de finanțare de către managerul de proiect.
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Verificarea conformităţii și eligibilității Cererii de finanțare se efectuează în termen de
maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii Cererii de finanțare de către
reprezentantul FLAG care a efectuat înregistrarea.

În condiţiile în care, la nivelul FLAG se depune un număr mare de dosare de candidatură
şi cei doi reprezentanți ai FLAG nu pot efectua această etapă în termenul procedural,
ei pot solicita o prelungire a termenului cu maxim 5 (cinci) zile lucrătoare.

Dacă în urma verificării conformităţii administrative și a eligibilității, unul dintre cei
doi reprezentanţi FLAG constată că pentru documentele aferente Cererii de finanțare
sunt necesare clarificări, reprezentanții FLAG solicită o singură dată clarificările
necesare. Managerul general avizează cererea de informații suplimentare.

Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității Cererii de finanțare se suspendă
până la primirea informaţiilor solicitate.

Solicitantul este obligat să  transmită informațiile solicitate în  condiţiile şi termenul
limită specificat în notificare. Termenul pentru transmiterea de către solicitant a
informaţiilor suplimentare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
În cazul în care Cererea de finanțare nu respectă formatul tip, conţine documente al
căror termen de valabilitate este expirat, documentele nu sunt destinate Solicitantului sau
Solicitantul nu răspunde în termenul limită, Cererea de finanțare va fi declarată
neconformă.

Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității, completată cu toate
observațiile/comentariile/informațiile suplimentare solicitate, semnată de cei doi
reprezentanți ai FLAG, se ataşează Dosarului administrativ.

Cererea de finanțare este conformă și eligibilă dacă toate răspunsurile din grilă sunt
pozitive. Dacă unul dintre criteriile de verificare a conformității este negativ  Cererea
de finanțare va fi declarată neconformă și nu se va mai verifica eligibilitatea. Dacă unul
dintre criteriile de verificare a eligibilității este negativ Cererea de finanțare va fi
declarată conformă dar neeligibilă.

Grila de verificare este avizată de către Managerul general.

Verificarea pe teren (Anexa nr. 32), va fi efectuată de cei experți ai reprezentanți ai FLAG
după completarea grilei de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității (după
primirea de informații suplimentare – dacă este cazul) și va fi supervizată de către
managerul general al FLAG, solicitantul va fi notificat în prealabil despre vizita pe teren a
experților FLAG. Experții FLAG completează Pista de audit.

În urma verificărilor efectuate de reprezentanții FLAG pe baza Grilei de verificare a
conformităţii administrative și a eligibilității pot rezulta:

Cereri de finanțare conforme și eligibile;
Cereri de finanțare neconforme;
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Cereri de finanțare conforme dar neeligibile;

In cazul în care Cererea de finanțare este declarată conformă și eligibilă, Solicitantul
este notificat cu privire la acest lucru de către Managerul general, în maximum 3 zile
lucrătoare, iar Cererea de finanțare urmează să parcurgă etapele următoare.

In cazul în care Cererea de finanțare este declarată neconformă sau conformă dar
neeligibilă, Managerul general FLAG transmite, in maximum 3 zile lucrătoare de la
data semnării de către Managerul  proiecte și Expertul accesare fonduri structurale și de
coeziune europene, a Listei de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității,
notificarea (Anexa nr.3) către Solicitant prin care este înștiințat cu privire la respingerea
Cererii de finanțare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării in termen de 10 zile de la primirea
Notificării. Contestația va fi analizată în termen de maxim 30 zile de la data primirii de
către Comisia de soluționare a contestațiilor. În cazul în care contestația va fi
respinsă, Solicitantul va fi notificat în scris de către Managerul general, la adresa de
corespondență menționată în Cererea de finanțare. În cazul în care va fi admisă, Cererea
de finanțare trece în etapa următoare, solicitantul fiind notificat de către Managerul
general cu privire la soluţionarea favorabilă a cererii.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din cinci reprezentanți ai
partenerilor FLAG numiţi prin decizie de către Adunarea Generală, în următoarea
componență: Președinte, Secretar și trei Membri cu drept de vot.

Comisia de soluționare a contestațiilor este legal constituită dacă sunt prezenți
jumătate plus unul dintre membrii săi, se întrunește ori de cate ori este nevoie.

Comisia de soluționare a contestațiilor este convocată de către Președinte după
primirea Dosarelor administrative ale Cererilor de finanțare ce urmează să intre  la
comisie de la Managerul general FLAG prin completarea unui proces verbal de
predare-primire (Anexa 20).

Înainte de începerea procesului de soluționare a contestațiilor, toți membrii Comisiei de
soluționare a contestațiilor vor semna declarații de evitare a conflictului de interese,
confidențialitate și imparțialitate. (Anexa 14)

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot participa la nicio etapă a
procesului de selecţie a Cererilor de finanțare.

Preşedintele Comisiei de soluționare a contestației informează membrii comisiei  cu
privire la desfăşurarea lucrărilor (data, ora, numărul de Cereri de finanțare, aspecte
organizatorice etc.).

Aprobarea sau respingerea contestației se va face cu votul majorității membrilor prezenți.

Președintele împreună cu secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor întocmeşte
toate materialele ce vor fi prezentate Comisiei.
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In urma contestației depuse de solicitant cu privire la evaluarea conformității
administrative şi a eligibilității, Comisia de soluționare a contestațiilor reanalizează
dosarul administrativ împreună cu Cererea de finanțare şi stabilește dacă contestația este
justificată sau nu.

Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi redactat în maximum 3 zile
lucrătoare de la data întâlnirii Comisiei de către secretar (Anexa 30).

Raportul este avizat de Preşedintele FLAG.

Secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor transmite Managerului general
FLAG, Cererile de finanțare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la avizarea
Raportului de selecție de către Preşedintele FLAG, pe baza unui proces verbal de
predare-primire.(Anexa nr. 20).

Managerul general FLAG notifică solicitantului rezultatul contestației în maxim 5 zile
lucrătoare.

6.6. Evaluarea tehnică și financiară

Responsabili pentru verificarea tehnică și financiară sunt doi experți externi contractați de
către FLAG, în funcție de Cererile de finanțare ce trebuie evaluate.

Cei doi experți externi contractați de către FLAG sunt notificați de către Managerul
g e n e r a l FLAG printr-o Notificare (ANEXA nr.12) avizată de către Reprezentantul
legal al FLAG în care sunt prezentate Cererile de finanțare ce urmează a fi evaluate.
Predarea și primirea documentelor se face pe baza unor procese verbale de predare-
primire.(Anexa 20).

Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialităţii şi imparţialităţii, se realizează
prin aceea că cei doi experţi externi, vor semna, înainte de începerea procesului de
evaluare tehnică și financiară a Cererii de finanțare, Declarația de evitare a conflictului
de interese, confidenţialitate şi imparţialitate (Anexa nr. 14)

Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate aferentă
evaluării tehnico-financiară, semnată de către cei doi experți externi, se atașează fiecărui
Dosar administrativ al Cererii de finanțare.

În cazul în care unul dintre cei doi experți externi implicați în evaluarea tehnico-
financiară, constată că nu sunt respectate elementele Declarației de evitare a
conflictului de interese, confidenţialitate şi imparţialitate, va completa și va transmite o
Notă către Managerul general FLAG. În urma analizei, Managerul general FLAG aprobă,
înlocuirea acestuia.

Cererile de finanțare vor fi verificate de către experții externi pe baza Grilelor de evaluare
tehnică și economico-financiară - –nexa 8, Anexa 9 ,. Fiecare expert va justifica
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punctajul acordat. Punctajul Cererii de finanțare este suma punctajelor obținute la
evaluarea celor doi experți.

Punctajul minim de calificare este de 50 de puncte obținute prin însumarea punctajelor
din cele doua grile.

Dacă în urma verificării tehnico-financiare, unul dintre cei doi evaluatori FLAG constată
că pentru documentele aferente Cererii de finanțare sunt necesare clarificări,
evaluatorii FLAG solicită o singură dată clarificările necesare. Managerul general
avizează cererea de informații suplimentare.

Verificarea tehnico-financiară a Cererii de finanțare se suspendă până la primirea
informaţiilor solicitate.

La finalizarea evaluării, evaluatorii predau spre aprobare Managerului general, Grilele de
evaluare completate și semnate cu justificările aferente, Raportul comisiei de evaluare
tehnică și financiară (Anexa 10.1 ) care va fi înregistrată în Registrul de înregistrare al
documentelor (Anexa nr. 31), însoțite de Lista cheltuielilor eligibile estimative (Anexa
10.2) semnată de cei doi evaluatori și dosarul Cererilor de finanțare.

Evaluarea Cererii de finanțare se efectuează în termen de maximum 10 (zece) zile
lucrătoare de la data primirii Cererii de finanțare de către experții externi .

În condiţiile în care, la nivelul FLAG se depune un număr mare de dosare de candidatură
şi cei doi experți nu pot efectua această etapă în termenul procedural, ei pot solicita o
prelungire a termenului cu maxim 5 (cinci) zile lucrătoare.

După efectuarea evaluării tehnico-financiare de către cei doi experți externi, se va
notifica solicitantul cu privire la rezultatul evaluării în termen de 3 zile de către
Managerul general și Cererea de finanțare trece în etapa următoare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării tehnico-financiare în termen de maxim 10
de zile de la primirea notificării.

In cazul depunerii unei contestații de către solicitant cu privire la evaluarea tehnică ș i
financiară Comisia de soluționare a contestațiilor reanalizează dosarul administrativ
împreuna cu Cererea de finanțare şi stabilește dacă contestația este justificată sau nu.

Evaluarea proiectului tehnic

FLAG-ul consideră că proiectele tehnice vor fi întocmite se solicitanți după semnarea
contractului de finanțare cu AM POP. atunci, după semnarea contractului, beneficiarul –
prin contract – va fi informat de necesitatea transmiterii către FLAG a proiectului tehnic
(conform cu reglamentările HG nr. 28/2008) spre evaluare.

Indiferent de perioada în care va fi realizată evaluarea proiectului tehnic, astfel încât să se
asigure verificarea concordanței între obiectivele proiectului propuse prin studiul de
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fezabilitate și proiectul tehnic, aceasta va fi efectuată fie de personalul intern al FLAG
(dacă există competențe), fie de un membru FLAG sau acest serviciu va fi externalizat.
După evalaurea proiectului tehnic, biroul tehnic al FLAG va primi raportul expertului
evaluator. Cu aprobarea Managerului general FLAG, unul din membrii biroului tehnic
FLAG va informa AM POP despre concordanța/neconcordanță PT cu SF.

6.7. Selectarea Cererilor de finanțare

Selectarea Cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia de selecție a FLAG - –
lui formată din 5 (cinci) reprezentanți ai partenerilor FLAG numiţi prin hotărâre de către
Adunarea Generală înainte de prima sesiune de selecție, în următoarea componență:
Președinte (fără drept de vot), Secretar (fără drept de vot) și trei membri cu drept de vot.

Membrii comisiei de selectare a cererilor de finanțare nu pot participa la nicio altă etapa
a procesului de selecție a Cererilor de finanțare.

Comisia de selecție este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unul dintre
membrii comisiei.

Comisia de selecţie se întruneşte de regulă lunar sau ori de câte ori este nevoie.

Comisia de selecţie aprobă Cererea de finanțare în urma analizei Dosarului administrativ
prin completarea Grilei de selecţie (Anexa 11) de către fiecare membru al Comisiei. Sunt
declarate selectate Cererile de finanțare care primesc răspunsuri pozitive la toate criteriile
din grilă.

Comisia de selecție este convocată de către Președintele Comisiei după primirea
Dosarelor administrative ale Cererilor de finanțare ce urmează să intre la comisie pentru
selecție de la Managerul general FLAG prin completarea unui proces verbal de predare-
primire.

Preşedintele Comisiei de selecţie informează membrii comisiei cu privire la desfăşurarea
lucrărilor de selecţie (data, ora, numărul de Cereri de finanțare, aspecte organizatorice
etc.).

Înainte de începerea selectării Cererilor de finanțare se va desfăşura cel puţin o
întâlnire pregătitoare cu membrii Comisiei de selecţie. În cadrul întâlnirii se vor
prezenta scopul procedurii de selecţie, criteriile de selecţie, în vederea asigurării că toţi
membrii Comisiei şi-au însuşit procedura de evaluare.

Întâlnirea pregătitoare va fi consemnată într-un proces verbal redactat de către secretarul
comisiei şi semnat de către toţi participanţii.

Înainte de începerea selecţiei Cererilor de finanțare, membrii Comisiei de selecţie sunt
obligaţi să semneze pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi
imparţialitate (Anexa nr.14).
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Selecţia Cererilor de finanțare este etapa în care se verifică de către Comisia de selecţie,
relevanţa, fezabilitatea şi sustenabilitatea propunerilor din cadrul Cererii de finanțare, din
punct de vedere al activităţilor planificate, al cheltuielilor prevăzute, al rezultatelor
preconizate, al resurselor umane şi materiale, propuse a fi utilizate pentru implementarea
proiectului, conform criteriilor de selecție.

Președintele împreună cu secretarul Comisiei de selecție întocmește toate materialele
ce vor fi prezentate Comisiei.

Pentru a putea fi selectată, Cererea de finanțare trebuie să indeplinească simultan
condiția de punctaj însumat minim de 50 de puncte din grila de evaluare tehnică și
grila de evaluare financiară, din care:

- Punctajul acordat minim 25 puncte de către evaluatorul te18osturPunctajul acordat
minim 25 puncte de către evaluatorul financiar.

Pentru departajarea Cererilor de finanțare care au obținut punctaje egale în etapa de
evaluare tehnică și financiară se vor aplica criteriile de prioritizare prevăzute în fișa
tehnică a fiecărei măsuri din strategia FLAG.

Decizia Comisiei de selecție se ia prin votul majorității, pe baza unei motivări scrise care
va fi atașată dosarului Cereri de finanțare.

După încheierea procesului de selecție, Comisia de selecție va emite Raportul Comisiei
de Selecție a cererilor de finanțare în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile,
eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar
pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție;valoarea
totală, valoarea eligibilă și valoarea nerambursabilă a proiectului.

Raportul Comisiei de selecţie (Anexa nr. 21) va fi redactat în maximum 3 zile
lucrătoare de la data întâlnirii Comisiei de selecție de către secretar.

Raportul este aprobat de Preşedintele Comisiei de selecţie.  Secretarul Comisiei de
selecție transmite Managerului general FLAG, Cererile de finanțare și Grilele de
evaluare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de selecție de
către Preşedintele Comisiei de selecție, pe baza unui proces - –erbal de predare-primire
(Anexa 20)

Cererile de finanțare declarate admise vor fi afișate pe site-ul www.flagdunareadesud.ro,
iar solicitanții vor fi înștiințați prin grija expertului accesare fonduri structurale și de
coeziune europene. (Anexa nr. 22)

În maximum 5 zile lucrătoare de la primirea Rapoartelor de selecție de la Comisia de
selecție, Managerul proiect FLAG va notifica Solicitantul cu privire la respingerea
Cererii de finanțare în cazul Cererilor neselectate. Notificarea (Anexa nr.  22 ) va fi
avizată de Manageru l  g e n e r a l și înregistrată în Registrul de înregistrare al
documentelor. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării în termen de 30 zile de la



FLAG DUNĂREA
DE SUD

POP 2007 – 2013
Manual de procedură

pentru verificarea conformităţii şi
eligibilităţii cererilor de finanţare

Pagina 19 din 49

primirea Notificării. Contestația va fi analizată în termen de 30 zile de la data primirii de
către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Notificarea finală privind aprobarea finanțării proiectului va fi efectuată de către AM POP
după efectuarea procedurilor de verificare(Anexa nr. 25).

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din 5 (cinci) reprezentanți ai
partenerilor FLAG numiţi de către   Adunarea Generală, în următoarea
componență: Președinte (fără drept de vot), Secretar (fără drept de vot) şi 3 membri (cu
drept de vot).

Comisia de soluționare a contestațiilor este legal constituită dacă sunt prezenți
jumătate plus unul dintre membrii săi, se întrunește ori de cate ori este nevoie.

Comisia de soluționare a contestațiilor este convocată de către Președinte după
primirea Dosarelor administrative ale Cererilor de finanțare ce urmează să intre la
comisie de la Managerul general FLAG prin completarea unui proces verbal de
predare-primire.

Preşedintele Comisiei de soluționare a contestațiilor informează membrii comisiei  cu
privire la desfăşurarea lucrărilor (data, ora, numărul de Cereri de finanțare, aspecte
organizatorice etc.).

Înainte de începerea selecţiei Cererilor de finanțare, membrii Comisiei de selecţie sunt
obligaţi să semneze pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi
imparţialitate (Anexa nr.14).

Aprobarea sau  respingerea contestației se va face cu votul majorității membrilor
prezenți.

Președintele împreună cu secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor întocmeşte
toate materialele ce vor fi prezentate Comisiei.

In urma contestației depuse de solicitant cu privire la selectarea Cererii de finanțare,
Comisia de soluționare a  contestațiilor reanalizează dosarul administrativ împreuna cu
Cererea de finanțare şi stabilește dacă contestația este justificată sau nu.

Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi redactat în maximum 3 zile
lucrătoare de la data întâlnirii Comisiei de către secretar (Anexa nr. 30).

Secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor transmite Managerului general
FLAG, Cererile de finanțare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la aprobarea
Raportului de selecție de către Preşedintele Comisiei, pe baza unui proces verbal de
predare-primire (Anexa nr. 20).
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În cazul în care contestația va fi respinsă, Solicitantul va fi notificat în scris de către
Managerul general FLAG - –lui, la adresa de corespondență menționată în Cererea de
finanțare, iar în cazul în care va fi admisă, Cererea de finanțare trece în etapa următoare.

În maximum 5 zile lucrătoare de la primirea Rapoartelor de selecție de la Comisia de
selecție Managerul general FLAG va notifica Solicitantul cu privire la aprobarea Cererii
de finanțare în cazul  Cererilor selectate. Notificarea va fi aprobată de
Reprezentantul  legal al FLAG și înregistrată în Registrul de înregistrare al documentelor.

În maximum 10 zile lucrătoare de la primirea Rapoartelor de selecție de la Comisia de
selecție Managerul general FLAG va notifica DGP-AM  POP cu privire la aprobarea
Cererilor de finanțare selectate. Notificarea va fi avizată de Reprezentantul legal și
înregistrată în Registrul de înregistrare al documentelor.

După finalizarea selectării tuturor proiectelor, atât cele cu valori mai mici de 300.000 euro
(valoare nerambursabilă) cît și cele cu valori mai mari de 300.000 euro (valoare
nerambursabilă), ce vor fi finanțate prin strategia de dezvoltare locală FLAG-ul transmite
DGP-AM-POP, pe baza unei adrese de înaintare şi a unui Borderou de transmitere a
documentelor (Anexa nr.23), Lista p ro iec te lo r  se lec ta te şi propuse pentru finanţare
(Anexa nr.24), precum şi Cererile de Finanţare selectate (un original şi 2 copii, însoţite de
un CD) şi dosarul administrativ al acestora.

Pentru Cererile de finanţare depuse în cadrul strategiei, a căror valoare eligibilă
nerambursabilă este mai mare de 300.000 euro, FLAG-ul trebuie să solicitate acordul
DGP AMPOP înainte de etapa evaluării tehnice și economico-financiară și selecţie,
respectiv după etapa de verificare a eligibilității cererilor de finanțare..

Lista proiectelor selectate se publică pe site-ul FLAG - –lui, de către expertul FLAG - –
lui.

Solicitantul va fi informat de către experții FLAG, asupra stadiului proiectului, respectiv îi
va fi comunicat rezultatul verificării, evaluarii și selecției pentru fiecare etapă în parte.

NOTIFICAREA finală a beneficiarilor referitor la acceptarea/neacceptarea Cererii de
finanțare va fi realizată de către DG AM POP, atât către beneficiar cât și către FLAG.

7. Elaborarea Ghidului solicitantului______________________________

Elaborarea ghidurilor solicitantului va fi realizată de către Managerul general și Echipa
Tehnică. Se va elabora câte un ghid pentru fiecare măsură din Strategie.

Termenul maxim pentru elaborarea ghidurilor este de 15 zile de la aprobarea procedurilor.

Responsabil pentru elaborarea ghidurilor este Managerul general al echipei tehnice;

In elaborarea ghidurilor solicitantului vor fi avute în vedere următoarele aspecte :
- Prevederi generale;
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- Eligibilitatea;
- Pașii de urmat în vederea accesării fondurilor din Programul

Operațional pentru Pescuit prin intermediul Axei 4 și a Strategiei FLAG
Dunărea de Sud;

- Definiții;
- Referințe legislative;
- Anexe.

8. PROCEDURA DE OBSERVARE Ș I RAPORTARE______________

8.1 SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul procedurii este de a descrie activităţile ce trebuie efectuate de către personalul
FLAG Dunărea de Sud în procesul de implementare a proiectelor aferente Strategiei
de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti din sudul județului Teleorman în perioada 2012
– 2015, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor proiectelor la termenele
stabilite  şi cu respectarea bugetelor prevăzute în cererile de finanţare şi în contractele de
finanţare.

De asemenea, procedura conţine o descriere a activităţilor ce  trebuie efectuate
pentru monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a zonei pescăreşti FLAG
Dunărea de Sud în scopul atingerii obiectivelor acestuia.

Stabileşte modul de realizare a activităţilor în cadrul procesului de
implementare a strategiei

Procesul se realizează în mod continuu, prin acţiuni de colectare de date şi informaţii,
întocmire, analiză şi transmitere de rapoarte.

Asigură derularea adecvată a activităţii

În procedura sunt precizate documentele care se primesc şi care se elaborează,
astfel încât să se asigure derularea adecvată a procesului de implementare a strategiei.
Astfel, se utilizează o serie de elemente (fișe de proiect, procese verbale, notificări) de
verificare, rapoarte şi alte documente, menţionate în cadrul prezentei proceduri.

Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului

În acest sens, procedura a fost elaborată cât mai detaliat, fiind însoţită de toate anexele şi
instrucţiunile de completare a acestora, asigurându-se astfel măsurile corespunzătoare
pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi toate
planurile.

Indiferent de fluctuaţia personalului la nivelul FLAG Dunărea de Sud, procedura
permite desfăşurarea activităţii în mod continuu.
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Sprijină auditul şi /sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau
control, iar pe managerul general în luarea deciziei

Această procedură operaţională cuprinde informaţii şi descrieri ale etapelor prin care este
desfăşurată activitatea de implementare a strategiei, astfel încât auditul şi/sau alte
organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control îşi pot îndeplini obiectivele.
De asemenea, structura procedurii şi activitatea care se desfăşoară pe baza acesteia
permite conducerii Autorităţii de Management şi a CR POP să ia decizii
corespunzătoare pentru buna  implementare a operaţiunilor din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a zonei pescărești FLAG Dunărea de Sud.
8.2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE DE OBSERVARE - –
APORTARE

Procedura se aplică de către personalul FLAG Dunărea de Sud: manager general,
manager proiect și expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene.

Definirea activităţii la care se referă Procedura operaţională

Procedura de monitorizare-raportare descrie modul în care este observată și
raportată implementarea proiectelor finanţate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă
a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud în perioada 2012 –2015 prin Programul
Operațional pentru Pescuit, Axa 4.

Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau depind de activitatea
procedurală

a.tivitatea de implementare depinde de:

13. Întocmirea de către Beneficiar a Raportului de progres trimestrial;

 Corectitudinea documentelor şi a datelor introduse în acesta;

 Întocmirea şi transmiterea de către FLAG a Raportului de progres a
Strategiei;

 Activităţile de observare şi raportare desfăşurate la nivelul FLAG;

 Verificările realizate de alte organisme cu atribuţii în acest domeniu;

 Recomandările Autorităţii de Audit, Curţii de Conturi şi ale Comisiei

Europene, sau alte organisme abilitate în acest sens.

b. De activitatea de observare-raportare depinde:

 Implementarea adecvată a proiectelor finanţate prin Strategie;

 Observarea şi raportarea la nivelul AM POP;
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 Întocmirea Raportului de progres semestrial şi final la nivelul Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud.

8.3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE
ACTIVITĂŢILOR DESCRISE

Reglementări comunitare:
Regulamentul Consiliului nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru
Pescuit;
Regulamentul CE nr. 498/2007 de stabilire a normelor detaliate pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului
privind Fondul European pentru Pescuit;

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

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

Legislaţie naţională:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de
garantare agricola, 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 desfaşurării
politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,
inspectie şi supraveghere în domeniul pescuitului;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor aparute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor
structuri aflate în subordinea acestuia;

Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora.
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009

privind aprobarea listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în
cadrul POP 2007-2013 cu completările și modificările ulterioare.
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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;
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.

51/09.03.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora;
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 348/2010
privind stabilirea atribuţiilor Direcţiei generale pentru pescuit - –utoritatea
de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit.

8.4. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE DE IMPLEMENTARE A
STRATEGIEI

Aspecte generale ale procedurii

Rolul procesului de implementare a Strategiei este de a colecta şi procesa datele şi
informaţiile privind stadiul implementării proiectelor finanţate prin Strategia de Dezvoltare
Durabilă a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud, pe baza indicatorilor fizici,
financiari  şi de performanţă, în vederea urmăririi îndeplinirii obiectivelor stipulate în
POP.

Prin derularea procedurii, FLAG Dunărea de Sud se asigură că implementarea
proiectelor se încadrează în graficul stabilit şi că informaţiile din sistemul de observare
sunt corecte şi se ating obiectivele proiectelor şi implicit ale Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud. În acest sens, exercitarea
funcţiei de observare trebuie să fie efectivă şi sistematică.

MODUL DE LUCRU

Structurile implicate în procesul de implementare a Strategiei sunt:

 Beneficiarul prin echipa de proiect
 CR POP
 FLAG Dunărea de Sud
 DGP AM POP

Rolul Beneficiarului prin echipa de proiect:

 Încheie Contractul de Finanţare cu AM POP;
 Derulează procedurile de achiziţii pentru atribuirea contractelor de

furnizare/servicii/lucrări, conform legislaţiei în vigoare/instrucţiunilor proprii POP;
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Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.

51/09.03.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora;
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 348/2010
privind stabilirea atribuţiilor Direcţiei generale pentru pescuit - –utoritatea
de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit.

8.4. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE DE IMPLEMENTARE A
STRATEGIEI

Aspecte generale ale procedurii

Rolul procesului de implementare a Strategiei este de a colecta şi procesa datele şi
informaţiile privind stadiul implementării proiectelor finanţate prin Strategia de Dezvoltare
Durabilă a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud, pe baza indicatorilor fizici,
financiari  şi de performanţă, în vederea urmăririi îndeplinirii obiectivelor stipulate în
POP.

Prin derularea procedurii, FLAG Dunărea de Sud se asigură că implementarea
proiectelor se încadrează în graficul stabilit şi că informaţiile din sistemul de observare
sunt corecte şi se ating obiectivele proiectelor şi implicit ale Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud. În acest sens, exercitarea
funcţiei de observare trebuie să fie efectivă şi sistematică.

MODUL DE LUCRU

Structurile implicate în procesul de implementare a Strategiei sunt:

 Beneficiarul prin echipa de proiect
 CR POP
 FLAG Dunărea de Sud
 DGP AM POP

Rolul Beneficiarului prin echipa de proiect:

 Încheie Contractul de Finanţare cu AM POP;
 Derulează procedurile de achiziţii pentru atribuirea contractelor de

furnizare/servicii/lucrări, conform legislaţiei în vigoare/instrucţiunilor proprii POP;
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 Actualizează calendarul de achiziţii, planul de implementare al proiectului,
planul financiar pe surse şi ani, planul de rambursare şi transmite documentele la
CR POP/FLAG ( unde este cazul), conform prevederilor din co25osture25arye
finanţare;

 Este responsabil de implementarea tehnică şi financiară a proiectului;
 Efectuează plăţile către contractori, urmând apoi a-şi recupera sumele pe

baza cererilor de rambursare;
 Verifică şi raportează în mod continuu şi si25osture25arrogresul proiectului, pe

fiecare co25osture25a acestuia, utilizând în acest sens indicatorii fizici, financiari şi
de performanţă, stabiliţi în Cererea de Finanţare;

 Elaborează/implementează (dacă este cazul) planuri de acţiune pentru
întărirea capacităţii instituţionale şi diferite alte as25ostur ce ţin de
implementarea proiectelor, pe baza recomandărilor făcute de CR POP/DGP AM
POP/FLAG.

 Este responsabil  cu atingerea obiectivelor proiectului şi respectarea prevederilor
din Contractul de Finanţare.

 Întocmirea Raportului de pr25osture25rimestrial pe care il transmite la FLAG şi
DGP AM POP.

Rolul DGP AM POP/CR POP

 Asigură desfăşurarea procesului de monitorizare pentru proiectele finanţate din
FEP, a progresului fizic şi financiar af25osture25mplementării acestora, pe baza
Rapoartelor de pr25osture25rimestriale/semestriale transmise de beneficiar/FLAG,
a Rapoartelor finale, a Rapoartelor de verificare la faţa locului şi a Planului
financiar pe surse şi ani, cuprins în Contractele de Finanţare;

 Verifică Raportul de pr25osture25semestrial transmis de către FLAG - –ri în
vederea monitorizării permanente a stadiului îndeplinirii obiectivelor cheie ale
Proiectului/Strategiei, conform graficului de implementare aprobat în Contractul de
Finanţare;

 Monitorizează îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în co25osture25arye finanţare şi
raportează gradul de îndeplinire a acestora;

 Semnalează suspiciunile de nereguli identificate.

Rolul FLAG Dunărea de Sud

 Asigură desfăşurarea procesului de implementare a Strategiei, la nivel zonal,
pentru proiectele finanţate din FEP, a progresului fizic şi financiar
af25osture25mplementării acestora, pe baza Rapoartelor de
pr25osture25ransmise în copie de beneficiar, a Fişelor de proiect, Rapoarte de
vizită la faţa locului, Procese verbale şi a prevederilor cuprinse în
co25osture25arye finanţare;

 Observă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în co25osture25arye finanţare de către
be25osture25aryi a gradului de îndeplinire a acestora;

 Întocmeşte şi transmite CR POP rapoarte semestriale/raport final de
pr25osture25rivind implementarea  Strategiei, cererile de rambursare aferente
plăţilor ef25osture25aretc.;
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 Centralizează şi sintetizează informaţiile privind implementarea strategiei;
 Alte activităţi ce derivă din co26osture26arye finanţare al FLAG Dunărea de Sud.

8.5. ETAPE ALE PROCEDURII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

Pentru monitorizarea eficientă a proiectelor finanţate fiecare proiect aprobat spre
finanţare în cadrul Strategiei va fi observat de către echipa tehnică a FLAG Dunărea de
Sud.

Etapele procedurale

Procesul de observare - –aportare începe după semnarea Contractului de Finanţare între
Beneficiar şi DGP AM POP şi durează pe toată perioada de implementare efectivă a
proiectului. În acest scop, în cadrul acestei etape, la nivelul FLAG echipa tehnică este
responsabilă de observarea proiectelor în implementare.

Nr.
crt.

Responsabil Activitatea Înregistrare Termen

1 DGP AM POP Notifică FLAG cu
privire la decizia de
finanțare pentru
proiectele depuse în
cadrul strategiei

Notificare -

2 FLAG prin
Manager general

Notifică beneficiarul cu
privire la respingerea
sau aprobarea
dosarului cererii de
finanțare

Notificare În maxim 5 zile
lucrătoare de la
primirea
raportului de
selecție de la
Comisia de
selecție

3 FLAG prin
Manager general

Pentru proiectele
aprobate solicită
beneficiarilor copie
după Contractul de
finanțare semnat
însoțit de anexe

Notificare În 2 zile de la
semnarea
contractului

4 FLAG prin
Manager general

Întocmește
planificarea de
observare a
beneficiarilor în funcție
de data semnării
contractelor de
finanțare

Planificare În maxim 10 zile
de la primirea
copiei
contractului de
finanțare

5 Managerul de
proiect

Deschide fișa de
proiect aferentă
fiecărui proiect

Fișă de proiect În maxim 10 zile
de la primire
copiei
contractului de
finanțare

6 Managerul general Notifică beneficiarul cu Notificare Cu 5 zile înainte
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privire la depunerea
declarației de
eșalonare plăți la CR
POP

de expirarea
termenului de
depunere

7 Managerul de
proiect

Completează sau
actualizează fișa de
proiect

Fișă de proiect Lunar

8 Beneficiar Transmite la FLAG a
une copii după
Raportul de Progres

Raport de
progres

Trimestrial

9 Managerul de
proiect

Participă în calitate de
observator alături de
CR POP la verificare
cererilor de
rambursare ale
beneficiarilor

Raport de vizită
al CR POP

Trimestrial

10 Managerul de
proiect

Completează sau
actualizează fișa de
proiect în vederea
întocmirii raportului de
progres al FLAG

Fișă de proiect

Raport de
progres al
FLAG

Semestrial

11 Contabil Întocmirea cerere de
rambursare sau
Rapoarte de progres
sau dosarele de
achiziții ale FLAG

Dosare achiziții Lunar /
Trimestrial /
semestrial / de
câte ori este
cazul

Dacă pe perioada de monitorizare se constată diferenţe/disfuncţionalităţi majore se
aplică Procedura Operațională de Nereguli.

Monitorizarea se realizează pe perioada de 5 ani de la semnarea contractului/ordinului de
finanţare nerambursabilă, conform art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al
Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit.

Monitorizarea Strategiei

Principalele atribuţii ale FLAG și aparatului tehnic al acestuia vizează analizarea periodică
a progresului realizat în atingerea obiectivelor specifice ale strategiei, elaborarea
Rapoartelor Semestriale de   Progres şi a Raportului Final de implementare.

Arhivarea şi disponibilitatea documentelor.

Arhivarea documentelor se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale
în vigoare. Documentele vor fi păstrate în arhiva FLAG până la data finalizării
implementării strategiei, respectiv 31 decembrie 2015.
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Alte activităţi:

 Rapoarte ad-hoc.

De asemenea, expertul accesare fonduri structurale și de coziune europene este
responsabil de elaborarea tuturor rapoartelor ad-hoc, ori de câte ori acestea sunt
solicitate de către conducerea CR POP/DGP AM POP.

9. PROCEDURA DE INFORMARE Ș I PUBLICITATE________________

Scopul :

Această procedură descrie procesul de asigurare a informării şi publicităţii pentru
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti a FLAG de către Asociaţia Dunărea
de Sud.

Scopul acestei proceduri este de a furniza linii directoare pentru FLAG în ceea ce
priveşte etapele ce trebuie urmate pentru asigurarea informării  şi publicităţii privind
Strategia şi proiectele finanţate în cadrul acestuia, precum şi pentru a asigura un cadru
transparent al acestui proces.

9.1. Stabilirea modului de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele
implicate

Managerul de proiect care îndeplineşte funcţia de responsabil comunicare din cadrul
FLAG va asigura implementarea activităţilor de informare şi publicitate la nivelul
zonei pescăreşti în conformitate cu Planul de Comunicare propus în cadrul Strategiei.

Compartimentele şi persoanele implicate:

 Managerul de proiect care îndeplinește funcţia de responsabil de comunicare,
numit în continuare responsabil comunicare, are responsabilităţi privind
transmiterea Planului de Comunicare pentru Strategie şi implementarea acestuia.

 Responsabilul comunicare contribuie la elaborarea Rapoartelor de
pr28osture28emestriale şi a Raportului Final de Implementare, prin transmiterea
de Rapoarte care descriu activităţile de promovare ale Strategiei, utile în
redactarea capitolului privind informarea şi publicitatea Strategiei;

 Managerul general FLAG avizează Planul Ananual de Implementare
elaborat de responsabilul comunicare, iar Reprezentantul legal al FLAG le aprobă
(Anexa 28);

 Responsabilul comunicare FLAG verifică îndeplinirea de către FLAG  a
prevederilor regulamentelor europene sp28osture28omeniului informării şi
publicităţii.

 Fiecare compartiment din cadrul FLAG poate oferi informaţii factorilor
interesaţi şi acordă sprijin responsabilului de comunicare în îndeplinirea atribuţiilor
acestora.
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Sprijină auditul şi /sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control.

Responsabilul comunicare va întocmi un dosar de publicitate, în care se vor regăsi toate
elementele necesare oricărui tip de control/audit. Responsabilul comunicare va prezenta
documentele solicitate şi va asigura o bună comunicare cu auditorii/persoanele abilitate
pentru efectuarea controalelor.

Această Procedură Operaţională cuprinde informaţii şi descrieri ale etapelor prin care
este desfăşurată activitatea, astfel încât auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni
de auditare şi/sau control să îşi poată îndeplini obiectivele.

9.2. Domeniul de aplicare

Scopul acţiunilor de informare şi publicitate, care se aplică tuturor priorităţilor/proiectelor
finanţate prin Strategie, este acela de a oferi informaţii şi de a face publicitate
programului, care beneficiază de co-finanţare de la Uniunea Europeană. Activităţile de
informare se vor adresa cetăţenilor Uniunii Europene şi beneficiarilor programului,
subliniindu-se rolul Comunităţii Europene şi valoarea adăugată a proiectelor finanţate prin
Programul Operațional pentru Pescuit şi vor asigura, de asemenea, transparenţa în
ceea ce priveşte asistenţa financiară oferită de Fondul European pentru Pescuit.

Prezenta procedură reglementează activităţile de informare publicitate pentru
Programul Operațional pentru Pescuit la nivelul FLAG.

Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea
procedurală:

a. depinde de:
- Planul de Comunicare;
- Instrucţiunile privind informarea şi publicitatea din cadrul Contractului de finanţare;
- realizarea activităţilor desfăşurate de către compartimentele FLAG;
- furnizarea de informaţii de către compartimentele FLAG;
- recomandările Auditului Intern/Curţii de Conturi/Autorităţii de Audit;
- recomandările CE.

b. depind de această activitate
- transparenţa activităţii FLAG;
- vizibilitatea POP/FEP în rândul grupurilor ţintă;
- absorbţia fondurilor alocate axei prioritare 4, POP.

Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale
activităţii procedurale, listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii:

- fiecare compartiment de la nivelul FLAG va furniza responsabilului de comunicare date
privind activităţile desfăşurate (ex: proiecte depuse şi evaluate, obstacole în implementarea
proiectelor finanţate prin strategie, lista şi date de interes public privind proiectele
aprobate, situaţia proiectelor, beneficiarii identificaţi la nivelul zonei pescăreşti etc.), în
funcţie de responsabilităţile compartimentelor respective.
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a.mpartimente beneficiare/alţi beneficiari:
14.o AM POP

o CE
o Beneficiarii proiectelor
О Potenţialii beneficiari ai proiectelor
О Publicul larg
О Mass-media

b. compartimente implicate în procesul activităţii:

o toate structurile organizatorice din cadrul FLAG, după cum urmează:

- sprijină activitatea responsabilului comunicare prin oferirea de informaţii detaliate şi
de actualitate în ceea ce priveşte activitatea de programare, pregătire, selecţie şi
evaluare a proiectelor propuse  spre finanţare, in30osture30aomentul aprobării
acestora de către Autoritatea de Management;

– transmite responsabilului de comunicare datele/documentele cu caracter public
spre a fi publicate pe pagina de internet a FLAG;

– transmite responsabilului de comunicare lista beneficiarilor cu proiecte aprobate,
care va conţine denumirea proiectelor, denumirea beneficiarului, valoarea proiectului
şi a cofinanţării acordate de UE, durata proiectului, numărul contractului de finanţare;

– realizează şi susţine prezentări privind Strategia;

– sprijină activitatea responsabilului de comunicare prin oferirea de informaţii în
ceea ce priveşte activitatea de monitorizare – raportare a proiectelor finanţate
prin FEP;

Responsabilul comunicare va colabora cu AM POP în identificarea nevoilor
informaţionale şi de publicitate de la nivel regional şi managementul serviciilor necesare
desfăşurării activităţilor de informare şi publicitate POP/FEP.

9.3. Descrierea procedurii operaționale

Prezenta procedură se elaborează la nivelul FLAG. Activităţile procedurale sunt
structurate pe următoarele capitole:

I.blicitate Strategie;

15. II. Raportarea activităţilor de informare şi publicitate realizate către AM POP.

Responsabilitatea aplicării prezentei proceduri  revine responsabilului comunicare,
care va fi sprijinit de toate structurile organizatorice din cadrul FLAG.
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9.4. Documente utilizate

Lista şi provenienţa documentelor:

- Planul de Comunicare pentru Strategia de dezvoltare durabilă a zonei
pescăreşti FLAG Dunărea de Sud;

- Capitolul Informare şi Publicitate al Raportului Semestrial de Progres/Final
de Implementare;

- Propuneri privind activităţi de informare şi publicitate care să fie realizate la
nivelul zonei pescăreşti;

- Strategiile şi Planurile anuale de comunicare elaborate de beneficiarii
proiectelor, aprobate de AM POP.

Conţinutul şi rolul documentelor:

Planul de Comunicare pentru Strategia de dezvoltare durabilă  a zonei pescăreşti
FLAG Dunărea de Sud - –efineşte un set de obiective, grupurile ţintă, măsurile de
informare şi publicitate, compartimentele responsabile, instrumentele de comunicare,
bugetul estimativ necesar pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor
cuprinse în plan.

Planul Anual de Implementare a Planului de Comunicare - –uprinde acţiunile propuse a
se desfăşura în anul respectiv. Propunerile privind activităţi de informare şi publicitate
care să fie realizate la nivel local vor fi transmise AM POP anual pentru a fi incluse în
planul de promovare a POP.

Capitolul Informare şi Publicitate al Raportului Semestrial de Progres/Final de
Implementare – prezintă progresul în implementarea Planului de Comunicare/o
concluzie asupra activităţilor de promovare a Strategiei în perioada de programare
2007-2013.

Contractul de finanţare nerambursabilă, Instrucţiunile privind informarea şi publicitatea –
reglementează modalităţile de realizare a activităţilor de informare şi publicitate pentru
Programele Operaţionale / proiectele finanţate cu fonduri europene post-
aderare,prezentând:
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• elementele care trebuie folosite în vederea promovării identităţii vizuale a
Uniunii Europene şi a Fondului European pentru Pescuit, inclusiv exemple
grafice;

• regulile de utilizare a acestor elemente;

• situaţiile în care excepţii de la aceste reguli sunt permise.

Strategia de comunicare elaborată de beneficiari - –efineşte un set de obiective
generale, grupurile ţintă, măsurile de informare şi publicitate avute în vedere pe toată
durata de implementare a proiectului, persoanele responsabile, instrumentele de
comunicare, bugetul estimativ general necesar pentru implementarea, monitorizarea şi
evaluarea măsurilor cuprinse în strategie.

Planurile anuale de comunicare elaborate de beneficiarii proiectelor - –efineşte un set
de obiective specifice pentru activităţile de informare şi publicitate, în conformitate cu
obiectivele generale specificate, grupurile ţintă, responsabilii pentru implementarea
acestora, instrumentele de comunicare, bugetul estimativ detaliat necesar pentru
implementarea acestora, monitorizarea şi evaluarea măsurilor cuprinse în plan.

Modul de lucru

Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Planificarea activităţilor de informare şi publicitate pentru Strategie se face în
conformitate cu prevederile Planului de Comunicare.

Planificarea activităţilor necesare elaborării capitolului specific din rapoartele de
progres si raportul final de implementare se face cu respectarea prevederilor
contractului de finanţare.

Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Informare şi publicitate Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti FLAG
Dunărea de Sud.

Conform prevederilor contractului de finanţare, scopul acţiunilor de informare şi
publicitate, care se aplică tuturor priorităţilor/măsurilor din Strategie, este acela de a
oferi informaţii şi de a face publicitate operaţiunilor care beneficiază de co-finanţare
de la Uniunea Europeană. Activităţile de informare se vor adresa cetăţenilor Uniunii
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Europene, mass-media şi beneficiarilor proiectelor, cu scopul de  a sublinia rolul
Comunităţii Europene şi de a asigura transparenţa în ce priveşte asistenţa financiară
oferită de Fondul European pentru Pescuit.

Publicul ţintă al măsurilor de informare şi publicitate este format din:

 autorităţi publice ce33ostureregionale şi locale;
 (potenţialii) be33osture33aryi Strategiei;
 publicul larg;
 mass-media.

Scopul acestei proceduri este să stabilească responsabilităţile FLAG cu privire la
informarea şi publicitatea Strategiei/POP, Axa 4, precum şi modalitatea în care aceste
responsabilităţi vor fi îndeplinite. Măsurile de informare şi publicitate vor fi implementate
pe doua niveluri:

 La nivelul FLAG, acestea vor fi îndeplinite de managerul general,
responsabilul comunicare;

 Beneficiarii proiectelor.

FLAG este responsabil de implementarea Planului de Comunicare pentru Strategie.
Măsurile de informare şi publicitate se vor stabili în conformitate cu Planul de
Comunicare pentru POP. Dovezi ale realizării acestor măsuri sunt conţinute în„dosarul
de publicitate”.

Dosarul de publicitate:

Responsabilul comunicare trebuie să pregătească un dosar de publicitate care să
permită urmărirea implementării măsurilor de informare şi publicitate pentru Strategie,
pe întreaga perioadă de implementare, la nivelul zonei pescărești. Acest dosar
trebuie să conţină:

Planul de Comunicare;

Rapoartele semestriale de progres ale FLAG în care este rezumată activitatea
acestora în domeniul informării şi publicităţii şi este evaluată implementarea
Planului de Comunicare la nivel regional;



FLAG DUNĂREA
DE SUD

POP 2007 – 2013
Manual de procedură

pentru verificarea conformităţii şi
eligibilităţii cererilor de finanţare

Pagina 34 din 49

Rapoartele transmise de FLAG către AM în urma participării la diverse
evenimente;

O evidenţă a reuniunilor la care au participat reprezentanţii FLAG sau care au
fost organizate de FLAG, însoţită de lista participanţilor, dovezi vizuale
(fotografii) şi de exemple de materiale diseminate, unde este cazul;

Materialele de informare/promovare pentru Strategie diseminate (câte un
exemplar de broşură, pliant, afiş, CD etc);

 Comunicatele de presă transmise;

Articolele apărute în presă ca urmare a acţiunilor de comunicare (unde este
cazul);

Solicitările de informaţii privind Strategia primite din partea beneficiarilor
(potenţiali), publicului larg, instituţiilor de stat;

 Corespondenţa cu AM POP.

9.5. Responsabilităţi ale FLAG Dunărea de Sud

Elaborarea Planului de Comunicare

Planul de Comunicare va include măsurile de informare şi publicitate adresate
potenţialilor beneficiari, beneficiarilor şi publicului larg.

Următoarele activităţi vor fi realizate de către responsabilul de comunicare:

1. Responsabilul comunicare elaborează Planul de Comunicare;

2. Managerul general FLAG analizează Planul, iar Reprezentantul legal al FLAG îl
aprobă.

3. După ce este aprobat, Responsabilul de comunicare publică pe pagina de
web a FLAG planul de comunicare.
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9.6. Implementarea Planului de Comunicare

FLAG are atribuţii privind organizarea de evenimente de informare, conferinţe de presă,
publicarea şi diseminarea de materiale informative etc cu privire la Strategie.

FLAG va pune la dispoziţia beneficiarilor, a potenţialilor beneficiari şi a publicului larg
(inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu) regulile de identitate vizuală cu privire la
măsurile de informare şi publicitate referitoare la proiectele finanţate din fonduri
europene.

1. Responsabilul comunicare organizează implementarea măsurilor de informare şi
publicitate privind Strategia, cu acordul Managerului general FLAG, pe baza
unui Plan de Implementare elaborat în cadrul planului de comunicare, document
care detaliază măsurile avute în vedere pentru anul care urmează.

2. Responsabilul comunicare transmite un raport privind activităţile de informare şi
publicitate întreprinse la 5 zile după ce respectivele acţiuni/evenimente au
avut loc. Raportul trebuie să conţină următoarele informaţii:

dacă este vorba de un seminar/ conferinţă etc, organizatorul/ii, numărul
de participanţi, subiectul reuniunii, contribuţia FLAG, reacţia participanţilor
(interes, indiferenţă etc), numărul de materiale suport distribuite (broşuri,
pixuri etc), reacţii în presă, dacă este cazul;

în cazul conferinţelor de presă, numărul de jurnalişti prezenţi, întrebările
adresate, materialele suport distribuite, articolele apărute în presă după
eveniment;

în cazul unor evenimente tematice, organizate în conformitate cu Planul
de Comunicare şi Planul de Implementare - –articipanţii, numărul de
materiale suport distribuite, reacţii ale celor prezenţi şi un chestionar de
satisfacţie, privind impactul acţiunii şi dacă acţiunea şi-a atins obiectivul
de informare şi publicitate.

Responsabilul comunicare elaborează o bază de date cu proiectele de
succes şi cele mai bune practici în zona pescărească vizată. Baza de
date este aprobată de Managerul general FLAG şi va fi publicată pe
pagina de web a FLAG, pe de o parte, iar pe de altă parte, va fi
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utilizată şi în informările pentru presă şi materialele publicitare
elaborate privind importanţa implementării POP.

3. Responsabilul comunicare se asigură că toată documentaţia aferentă
activităţilor de publicitate şi informare este arhivată corespunzător.

4. Responsabilul comunicare se asigură de respectarea prevederilor referitoare
la regulile de Identitate Vizuală la nivelul FLAG.

5. Responsabilul comunicare transmite AM POP necesităţile privind activităţile de
informare şi publicitate de la nivel local, avute în vederea a se desfăşura în
anul viitor, în conformitate cu prevederile Planului de Comunicare.

9.7. Publicitatea la nivelul beneficiarilor de proiect

Beneficiarii au responsabilităţi specifice faţă de public privind publicitatea şi informarea
legate de proiectele pe care aceştia le derulează. Beneficiarii vor fi responsabili cu
informarea publicului privind asistenţa obţinută din instrumentele structurale prin
mijloace de comunicare adecvate.

Responsabilităţile beneficiarilor privind informarea şi publicitatea proiectelor finanţate din
instrumente structurale sunt incluse în contractul de finanţare pentru fiecare proiect în
parte.

Beneficiarii fondurilor europene de post-aderare alocate prin POP vor informa AM
POP despre producerea următoarelor materiale

1. Siglă specială

2. Conceptul pentru campaniile publice

3. Site-uri Internet

4. Materiale printate/video/ audio.

Acordul poate fi transmis prin e-mail sau adresă scrisă. Măsuri de informare şi
publicitate:
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- comunicat de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea
proiectului şi comunicat de presă la închiderea proiectului cu menţionarea
rezultatelor obţinute.

- Bannere, afişe sau panouri la locul de desfăşurare a proiectului, respectiv
sediul FLAG - –lui;

- Includerea pe materiale-suport pentru activităţile de trtrening inclusiv a
certificatelor de orice tip, a elementelor obligatorii de identitate vizuală;

- Etichete pentru mijlocele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului. In
cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se vor aplica la loc vizibil un
autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla
Guvernului, sigla Uniunii Europene şi sigla POP 2007-2013;

- Panourile de publicitate privind cofinanţarea proiectelor cu participarea Uniunii
Europene va fi ataşat la sediul beneficiarului. Panoul va fi inscripţionat şi
ataşat pe perioada implementării proiectului;

- Beneficiarul are obligaţia de a înscrie pe toate materialele de informare şi
publicitate realizate în cadrul proiectului elementele obligatorii de identitate
vizuală;

9.8. Raportarea măsurilor de informare şi publicitate în cadrul Strategia de
dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud

Principalele instrumente utilizate pentru monitorizarea progresului înregistrat în
implementarea Strategiei şi pentru evaluarea rezultatelor   sunt Rapoartele
Semestriale de Progres şi Raportul Final de Implementare.

Responsabilul comunicare întocmește un Raport semestrial de implementare a Planului
de Comunicare, informaţiile incluse în acest Raport fiind utilizate în elaborarea capitolul
dedicat informării şi publicităţii Strategiei din cadrul Raportului Semestrial de Progres
şi Raportului final de implementare. Raportul FLAG este avizat de către Managerul
general FLAG.
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RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII

Nr.
Crt Acţiune/operaţiune Managerul

de proiect
Managerul

general
Reprezent
ant legal Termen

1

Elaborarea Planului de Comunicare
/Raport semestrial de implementare
a Planului de Comunicare /postare
site-ul FLAG a Planului

I Av Ap 20 zile

Comunicare către AM POP a
necesităților privind publicitatea şi
informarea la nivel local în anul
următor

I Av Ap 30 zile

Întocmire Plan anual de
implementare I Av Ap 30 zile

2 Întocmire şi păstrare dosar de
publicitate

I Av - Continuu

3
Verificarea modului de îndeplinire a
obligaţiilor FLAG cu privire la
informare şi publicitate

R Av Ap Continuu

4
Implementarea măsurilor de
informare şi publicitate prevăzute în
Planul de COMUNICARE

R Av Ap Continuu

5

Elaborare Raport Semestrial de
Progres/Raport final de
implementare

I Av Ap. 20 de zile

Elaborarea Ghidurilor Solicitantului R R - 60 zile
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Pregătire/ lansare apeluri de selecţie R R - 10 zile

Monitorizarea proiectelor finanţate R R - Continuu

Organizare periodică de conferinţe la
nivel local şi regional

- R - Continuu

Comunicare în teritoriu cu potenţiali
beneficiari

- R - Continuu

6 Arhivarea temporară R V A Continuu

7 Arhivarea permanentă R V A Continuu

8 Arhivarea electronică R V A Continuu

Legenda:

Î – ÎNTOCMEŞTE

V - –ERIFICĂ
AV – AVIZEAZĂ
AP – APROBĂ
A – ADOPTĂ/APROBĂ FINAL
R – REALIZEAZĂ
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10. PROCEDURA DE SESIZARE A NEREGULILOR_________________

Scopul :

Această procedură prezintă acţiunile întreprinse în cadrul FLAG pentru constatarea
neregulilor în cadrul procesului de analiza şi verificare a proiectelor depuse precum şi
în cadrul procesului de monitorizare - implementare proiecte. Această procedura
este utilizată de persoanele implicate în activitatea de verificare, evaluare şi selecţie a
proiectelor, precum şi de către persoanele implicate în procesul de monitorizare a
implementării proiectelor din cadrul Asociaţiei Dunărea de Sud.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de
verificare, evaluare și selecție a proiectelor, precum și al procesului de monitorizare și
implementare a proiectelor care vor fi finanţate prin Programul Operațional pentru
Pescuit 2007-2013 în cadrul Axei 4 vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca
premisă a absorbţiei eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Procedura operaţională sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de
auditare şi/sau control, iar pe Managerul general în luarea deciziei. Procedura
operaţională pentru sesizarea neregulilor astfel încât să îşi poată îndeplini obiectivele.

Legislaţie națională

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea Şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea   şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

Alte documente

 Programul Operațional pentru Pescuit 2007 - –013
 Strategia de dezvoltare a zonei pescărești FLAG Dunărea de Sud;
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al FLAG Dunărea de Sud;
 Organigrama FLAG Dunărea de Sud;
 Fişe po40ostureLAG Dunărea de Sud;
 Contract de finanțare nerambursabilă nr.158/11.05.2012;
 Instrucţiuni ale DGP AM POP.
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Definiţii ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

Neregulă = orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-
un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect
prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu
o cheltuială nejustificată.

Frauda = infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, incriminată de Codul
penal ori de alte legi speciale.

Acțiune în cazul primirii/sesizării de nereguli

În cazul în care, în cadrul FLAG se descoperă o neregulă sau orice altă încălcare a
prevederilor procedurii, personalul FALG/membrul evaluator/partenerul FLAG care a
sesizat neregula întocmește o Notificare privind suspiciunea de neregulă (ANEXA 26-
formular FPON 01).

Managerul general transmite formularul la DGP AMPOP - –ompartimentul CCAN.

Terța persoană care sesizează o neregulă poate completa formularul FPON 01
(ANEXA 26) - –are va fi afișat și pe site și îl poate transmite direct către DGP
AMPOP – Compartimentul CCAN.
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11. PROCEDURA PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE_________________

Conform Art. 81 al OUG 34/2006 actualizată prin:Legea 279/2011 - –entru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii din 7 decembrie 2011, Monitorul Oficial 872/2011;

Derularea unui proiect în cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor
din domeniul achiziţiilor publice.

Atât in cazul Flag - –lui cât și a beneficiarilor se vor respecta procedurile de
achiziții publice conform instrucţiunilor MADR ( site www.madr.ro)

1.Scopul procedurii operaţionale

1.1.Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor, instrucţiunilor şi
formularelor care se elaborează, de către personalul FLAG “Dunărea de Sud”

2. Personalul implicat

2.1 Reprezentantul legal al FLAG – aprobă documentaţia privind achiziţiile
publice şi semnează contractul de achiziţie publică;

2.2 Managerul general FLAG avizează documentaţia privind achiziţiile publice;

2.3 Contabilul FLAG întocmeşte documentaţia privind achiziţiile publice;

3.Domeniul de aplicare

3.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul FLAG .
desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 2.

4.Documente de referinţă aplicabile  activităţii procedurale

1. O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare;

2.     H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
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Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare;

3. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a  contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare;

4. H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare  a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu
modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul M.E.F. nr. 175 din 5 februarie 2007 privind aprobarea Manualului
operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii - –odelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate.

5.Descrierea procedurii operaționale

5.1.Generalităţi

Programul anual al achiziţiilor publice este documentul în care sunt cuprinse toate
contractele de achiziţie publică şi acordurile - –adru ce urmează a fi atribuite (încheiate)
în decursul anului următor. Trebuie sa se precizeze intenţia lansării unui sistem dinamic
de achiziţie.

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează în fiecare an, într-o primă formă în
perioada octombrie – decembrie şi se definitivează în ianuarie în funcţie de bugetul
stabilit pentru anul în curs.

Programul anual al achiziţiilor publice este întocmit luând în considerare necesităţile
obiectivelor de produse, de lucrări şi servicii precum şi gradul de prioritate a
acestor necesităţi. Astfel, aceste necesităţi precum şi gradul lor de prioritate sunt
comunicate Managerului general şi Reprezentantului legal FLAG de către managerul de
proiect prin completarea documentului denumit Referat de necesitate. Prin cumularea
referatelor de necesitate transmise, responsabilului cu achiziţiile publice din cadrul
FLAG realizează identificarea necesităţilor obiective şi ierarhizarea lor în funcţie de
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prioritate şi elaborează, luând în considerare anticipările privind fondurile bugetare,
Programul anual al achiziţiilor publice într-o primă formă .

Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii
referitoare la:

a) obiectul contractului/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);
c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro;
d) procedura care urmează să fie aplicată;
e) data estimată pentru începerea procedurii;
f) data estimată pentru finalizarea procedurii;
g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.

Programul anual este elaborat de către contabilul FLAG, avizat de Managerul
general şi aprobat de către Reprezentantul legal FLAG.

Programul anual de achiziții publice poate fi modificat/completat ulterior dacă apar
necesităţi care nu au fost cuprinse iniţial. Introducerea acestora în program este
condiţionată de asigurarea surselor de finanţare.

5.2 Formulare

Programul anual al achiziţiilor publice

Calendarul procedurii de atribuire conţinând principalele etape şi datele
previzionate

6.Tipuri de contracte de achiziţie publică

Contractele de achiziţie publică sunt:

a) contracte de lucrări;

b) contracte de furnizare;

c) contracte de servicii.
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7.Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie

7.1. Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt

a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat
are dreptul de a depune oferta;

b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul
de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a
depune oferta;

c) dialogul competitiv, respectiv procedura  la care orice operator economic are
dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un
dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să
răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să
elaboreze oferta finală;

d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează
consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu
unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi:

– negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

– negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă
solicită oferte de la mai mulţi operatori economici.

7.2. Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în
măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a
prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro pentru fiecare
achiziţie de produse, servicii ori lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document
justificativ.

1) În situaţia in care se realizează achiziţia directă, autoritatea contractantă transmite în
SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în
lei al sumei de 3.000 euro fără TVA, în cel mult 5 zile de la data primirii
documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.
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Transmiterea notificării se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei
disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele
informaţii:

a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziţiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziţiei;
e) cantitatea achiziţionată;
f) data realizării/atribuirii achiziţiei.

8.Procedura : cerere de ofertă

8.1. Scopul procedurii :

1)   Stabilirea unui set de reguli şi operaţiuni unitare pentru reglementarea de principiu
a etapelor ce trebuie parcurse în scopul încheierii, în condiţii legale, a contractelor de
achiziţie publică atribuite prin cerere de ofertă;

2)   Stabilirea responsabilităţilor în procesul de întocmire, avizare şi aprobare a
documentelor aferente procedurii de cerere de ofertă.

8.2.Precondiţii pentru iniţierea procedurii:

- produsele/serviciile/lucrările ce urmează a fi achiziţionate sunt cuprinse în
Programul anual al achiziţiilor publice (cu excepţia cazului în care necesitatea atribuirii
contractului este determinată de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau unui caz
fortuit);

- sunt identificate sursele de finanţare care asigură fondurile necesare;

- este întocmită documentaţia de atribuire.

Cererea de ofertă este o procedură de atribuire care se aplică contractelor a căror
valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124 din
OUG 34/2006. Cererea de ofertă este procedura simplificată prin care autoritatea
contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economice.

Cererea de ofertă este iniţiată prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare  la
procedura de atribuire, prin care  solicită operatorilor economici interesaţi să depună
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oferta până la o dată, oră şi loc, specificate în invitaţie. Serviciul contabilitate - –une la
dispoziţia acestor operatori documentaţia de atribuire.

La data, ora şi locul indicate în invitaţia de participare se organizează o şedinţa de
deschidere a ofertelor.

În şedinţă separată/şedinţe separate, Comisia de evaluare, în urma analizării şi
verificării propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferte, stabileşte daca ofertele
sunt inacceptabile, neconforme sau admisibile. Comisia de evaluare stabileşte, aplicând
criteriul de atribuire stabilit şi publicat, care dintre ofertele admisibile este oferta
câştigătoare şi elaborează raportul procedurii de atribuire. Acest raport este transmis
conducătorului instituţiei în vederea aprobării, precum şi Serviciului achiziţii publice.

Serviciul contabilitate informează toţi ofertanţii în legătura cu rezultatul aplicării
procedurii de atribuire (stabilindu-se astfel atribuirea contractului sau, prin excepţie,
anularea procedurii). Aceştia au dreptul de a contesta deciziile autorităţii
contractante.După perioada de aşteptare prevăzută de lege, conducătorul instituţiei
încheie contractul de achiziţie publică (autoritatea contractantă îndeplinindu-şi astfel
obligaţia de a finaliza procedura de atribuire), iar Serviciul contabilitate întocmeşte
dosarul achiziţiei publice şi transmite spre publicare anunţul de atribuire.

În cazul în care o persoană, care se considera vătămata într-un drept al său ori într-un
interes legitim, printr-un act al instituţiei emis în aplicarea procedurii de atribuire,
contestă actul respectiv în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificările ulterioare, se aplică

Procedura privind soluţionarea contestaţiilor făcute în condiţiile legii
contenciosului administrativ împotriva actelor emise în legătură cu procedurile de
atribuire a contractelor de achiziţie publică.
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12 Anexe____________________________________________

Denumire anexă Codificare
Anexa 01 Cerere de finanţare pentru investiţii Formular CF 1.1

Cerere de finanţare pentru instruiri Formular CF 1.2
Anexa 02 Pista de audit a Cererii de finanţare Formular E.2
Anexa 03 Lista de verificare a conformităţii administrative și

eligibilității – Măsura 1
Formular LVC 3

Măsura 1 – Acțiunea 1 Formular LVC 3.1
Măsura 1 – Acțiunea 2 Formular LVC 3.2
Măsura 1 – Acțiunea 3 Formular LVC 3.3
Măsura 1 – Acțiunea 4 Formular LVC 3.4
Măsura 1 – Acțiunea 5 Formular LVC 3.5
Măsura 1 – Acțiunea 6 Formular LVC 3.6

Anexa 04 Notificare de solicitare a informaţiilor suplimentare Formular E.4
Anexa 05 Propunere de verificare pe teren a informaţiilor din

cererea de finanţare
Formular E.5

Anexa 06 Notificare solicitant cu privire la stadiul cererii de
finanțare

Formular E.6

Anexa 07 Notificare cu privire la neconformitatea
administrativă/neeligibilitatea Cererii de finanţare

Formular E.7

Anexa 8 Grile evaluare tehnică – Măsura 1 Formular GET 8
Anexa 9 Grile evaluare economică şi financiară – Măsura 1 Formular GEF 9
Anexa 10 Raportul de evaluare tehnică și financiară Formular E.10.1

Lista cheltuielilor eligibile estimate Formular E.10.2
Anexa 11 Grile selecţie CS – Măsura 1 Formular GS 11
Anexa 12 Notificare experți externi Formular E.12
Anexa 13 Notificare comisie selecție Formular E.13
Anexa 14 Declaraţia de evitare a conflictului de interese,

confidenţialitate şi imparţialitate
Formular E.14

Anexa 15 Etichetă Cerere de finanţare Formular E.15
Anexa 16 Flux procedural conformitate –eligibilitate Formular E.16
Anexa 17 Registrul de evidenţă al cererilor de finanţare Formular E.17
Anexa 18 Cerere de retragere a cererii de finanţare Formular E.18
Anexa 19 Proces-verbal de predare – primire a exemplarului

original al cererii de finanţare retrase
Formular E.19

Anexa 20 Proces verbal de predare primire a documentelor de
la compartimentul de evaluare la CS

Formular E.20
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Anexa 21 Raportul Comisiei de selecţie Formular CS
Anexa 22 Notificare rezultate selecţie – acceptare Formular E.22.1

Notificare rezultate selecţie – respingere Formular E.22.2
Anexa 23 Borderoul de transmitere a documentelor Formular E.23
Anexa 24 Lista proiectelor selectate şi propuse pentru finanţare Formular E.24
Anexa 25 Proces-verbal întâlnire pregătitoare Formular E.25
Anexa 26 Notificare Suspiciune neregulă Formular E.26
Anexa 27 Raportul de progres Formular E.27
Anexa 28 Plan de comunicare Formular E.28
Anexa 29 Notă privind conflictul de interese Formular E.29
Anexa 30 Raport comisie de contestații Formular E.30
Anexa 31 Registru de înregistrare documente Formular E.31
Anexa 32 Fișa de verificare pe teren Formular E.32


