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Regulament de organizare şi funcţionare

CAPITOLUL I.

ORGANIZAREA FLAG

Art. 1. - Denumirea FLAG
Denumirea asociaţiei, conform Dovadei disponibilităţii denumirii nr. 102153 /

22.08.2011, eliberată de Ministerul Justiţiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, este
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud (denumită în
continuare Asociaţia).

(2) Denumirea de Asociaţie sau FLAG Dunărea de Sud va fi înscrisă în toate
documentele, actele, publicaţiile emise de către aceasta, la care se adaugă adresa
sediului social şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal.

Art. 2. - Sediul FLAG
(1) Sediul Asociaţiei se află în comuna Suhaia, Şoseaua Dunării, nr. 220, judeţul

Teleorman, cod poştal 147370.
(2) Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului director, cu

respectarea prevederilor legale.
(3) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate

juridică, prin hotărârea Adunării Generale. Sucursalele îşi desfăşoară activităţile date în
competenţa lor de către Asociaţie.

(4) Asociaţia se poate afilia la federaţii, confederaţii ori organizaţii de profil din
ţară şi străinatate, poate participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale,
potrivit scopurilor sale. Asociaţia poate întreprinde demersuri în legătură cu
implementarea de proiecte comune împreună cu alte organizaţii.

Art. 3. - Durata FLAG
Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată, începând cu data

înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art. 4. - Forma juridică a FLAG
(1) Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice de drept privat, fără

scop patrimonial, independentă, apolitică şi non-profit în scopul reprezentării intereselor
membrilor săi in conformitate cu scopul asociaţiei.

(2) Asociaţia se înfiinţează cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie şi  cu respectarea
prezentului  Statut şi Actului Constitutiv.

(3) La nivelul decizional, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta
peste 50%, urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%.
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Art. 5. - Însemnele FLAG
(1) Asociaţia are drept la siglă, ştampilă, precum şi orice alte elemente de

identificare.
(2) Însemnele proprii ale Asociaţiei se folosesc pe actele şi publicaţiile emise

de către aceasta.
Art. 6. - Patrimoniul iniţial
(1) Patrimoniul social este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 700 lei

şi este alcătuit din aportul în numerar depus de membrii fondatori.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia

română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor ei.

(3) Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale
ale membrilor.

CAPITOLUL II.

SCOP ŞI OBIECTIVE

Art. 7. - Scopul şi misiunea FLAG
(1) Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud are ca

scop principal implementarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată al zonei
pescăreşti Dunărea de Sud, Judeţul Teleorman.

(2) Scopul asociaţiei constă în promovarea unui parteneriat public – privat în
cadrul unei structuri de tip asociativ prin care să se stimuleze dezvoltarea durabilă a
teritoriului Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi care să dea
posibilitatea actorilor locali, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să
conlucreze şi să interacţioneze pentru întărirea capacităţii de dezvoltare şi implementare
a planului de dezvoltare locală integrată şi pentru dezvoltarea durabilă a zonei
pescăreşti Dunărea de Sud.

Art. 8. - Obiectivele FLAG
(1) Obiectivul general al Asociaţiei este implementarea planului de dezvoltare

locală integrată a zonei pescăreşti a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea
de Sud

(2) Obiectivele specifice ale Asociaţiei sunt:
a)  elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de Programul Operaţional de

Pescuit.
b)  constituirea şi implementarea mecanismelor de funcţionare şi de luare a

deciziei referitoare la punerea în aplicare a strategiei locale;
c) stabilirea şi aplicarea cu consecvenţă a procedurilor proprii de evaluare /

veificare şi operare;
d) realizarea de acţiuni de informare a tuturor celor interesaţi si de sensibilizare a

opiniei publice, precum şi lansarea în deplină transaprenţă a apelurilor pentru
exprimarea interesului care vizează depunerea proiectelor de la potenţialii beneficiari;
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e) evaluarea şi selectarea proiectelor prezentate de către potenţialii beneficiari în
vederea implementării strategiei, conform criteriilor aprobate şi cu respectarea regulilor
de confidenţialitate şi imperţialitate;

f) promovarea zonei pescăreşti a Grupului de Actiune Locala pentru Pescuit
Dunarea de Sud şi participarea la actvităţile reţelelor naţionale şi europene;

g) sprijinirea proiectelor de cooperare între Grupurile de Acţiune Locală pentru
Pescuit.

Art. 9. - Activitatea FLAG
(1) Activitatea Asociaţiei se stabileşte prin planuri anuale şi multianuale de

activitate.
(2) Managerul general elaborează, până la data de 1 septemrie a fiecărui an,

proiectul planului anual de activitate pentru anul următor, precum şi proiectul planului
multianual de activitate,  care se supun aprobării Consililui Director până la sfârşitul
anului.

(3) Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor Asociaţia va realiza următoarele
activităţi:

a) implementarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată a zonei pescăreşti a
Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, inclusiv prin accesarea unor
alte surse de finanţare precum FSE, FEDER sau FEADR;

b) elaborează şi aplică un Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
implementarea strategiilor locale integrate, care includ criteriile de selecţie şi procedurile
de lucru (selecţie, monitorizarea şi verificarea proiectelor);

c) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de
lucru;

d) lansează apelurile în vederea depunerii proiectelor;
e) realizează selecţia şi evaluarea proiectelor conform măsurilor cuprinse în

strategia aprobată şi transmite conducerii DGP AMPOP Raportul de evaluare;
f) notifică beneficiarii proiectelor selectate asupra rezultatului final al evaluării şi

selecţiei;
g) urmăreşte implementarea acţiunilor / proiectelor şi efectuează verificări de

management împreună cu experţii DGP AM POP;
h) organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;
i) participare la întrunirile reţelelor interne şi europene;
j) alte activităţi stabilite de Adunarea Generală şi prin Regulamentul propriu de

organizare şi funcţionare, în condiţiile legii.
(4) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale conform legii. Dividendele obţinute

de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc obligatoriu pentru
realizarea scopului Asociaţiei, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale.

(5) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea
au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.
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CAPITOLUL III.

PRINCIPIILE, FUNCŢIONAREA ŞI COMPETENŢELE FLAG

Art. 10. - Principiile FLAG
1. Principiul solidatităţii contribuie la constituirea FLAG-ului din nevoia de

colaborare, pentru a realiza un teritoriu solidar din punct de vedere social şi competitiv
din punct de vedere economic

2. Principiul autonomiei fiecărui partener şi fiecărei unităţi teritorial-administive
membre.

3. Principiul consultării pentru elborarea şi implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locală Integrată a regiunii Dunării de Sud

4. Combaterea oricărei forma de discriminare pe motive de

 sex
 rasa sau origine etnica
 religie sau convingeri
 handicap
 varsta
 orientare sexuala.

5. Integrarea cerintelor de protectie a mediului in definirea si punerea in
aplicare a politicilor si actiunilor Asociaţiei, in special pentru promovarea dezvoltarii
durabile.

6. Principiul transparenţei şi publicităţii respectat de catre Asociaţie prin

 sedinte publice
 dreptul de acces al oricarui cetatean si persoana fizica sau juridica,

care are resedinta sau sediul statutar in regiune, la documentele Asociaţiei
Art. 11. - Condiţii de funcţionare
(1) Asociaţia funcţionează în cadrul legislativ românesc existent, în condiţiile

păstrării autonomiei fiecărei unităţi teritorial-administrative membre.
(2) Relaţiile de interes comun sunt definite prin planul de politici, programele şi

proiectele de dezvoltare şi amenajare spaţială a teritoriului, stabilite prin documentele cu
conţinut strategic de dezvoltare a Asociaţiei.
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CAPITOLUL IV.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 12. - Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei
(1) Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se

compune din următoarele categorii de membrii :
a) Membrii fondatori : unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii

non-guvernamentale, persoane fizice şi juridice care au participat la înfiinţarea
Asociaţiei, şi au semnat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;

b) Membrii asociaţi : unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii
non-guvernamentale, persoane fizice şi juridice, care sunt de acord cu toate prevederile
prezentului statut şi care se asociază ulterior fondării şi constituirii asociaţiei şi care prin
activitatea desfăşurată pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivului Asociaţiei.

c) Membrii observatori, fără drept de vot, sunt reprezentate de :
1. unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii non-

guvernamentale, persoanele fizice sau juridice care doresc să sprijine financiar şi
material activitatea Asociaţiei;

2. unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii non-
guvernamentale, personalităţile din ţară sau din străinătate care s-au distins prin
contribuţia adusă la realizarea scopului Asociaţiei;

(3) Membrii Asociaţiei sunt reprezentanţii leFLAGi ai unităţilor administrativ-
teritoriale, instituţiilor publice, organizaţiilor non-guvernamentale, persoanelor juridice,
desemnaţi în condiţiile legii.

(4) Calitatea de membru asociat se acordă de către Adunarea Generală a
Asociaţiei cu votul a 50% plus unu din totalul membrilor, pe baza unei cereri de aderare
prezentată Consiliului director.

Art. 13. - Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei
(1) Calitate de membru a Asociaţiei încetează prin:
a) demisie;
b) excluderea din asociaţie pentru abateri grave de la statut prin decizii ale

Consiliului director validate de Adunarea generală cu votul a 50% plus unu dintre
membrii Asociaţiei;

c) deces, în cazul persoanelor fizice şi pierderea personalităţii juridice în cazul
persoanei juridice;

e) dizolvarea Asociaţiei.
(2) Membrii se pot retrage oricând din asociaţie cu condiţia să comunice

hotărârea sa organelor de conducere ale Asociaţiei cu cel puţin 20 de zile înainte de
retragere.

Art. 14. - Drepturile membrilor
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
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a) să participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a Asociaţiei, să aleagă şi
să fie aleşi în organele Asociaţiei;

b) să participe la activitatea Asociaţiei, să exprime liber opinii, recomandări,
sugestii şi critici privind activitatea desfăşurată, să primească explicaţii de la organele de
conducere ale Asociaţiei asupra problemelor de interes comun ridicate;

c) să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de
conducere şi control ale Asociaţiei;

d) să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care
dispune Asociaţia şi să beneficieze de toate condiţiile oferite de aceasta pentru ridicarea
nivelului de pregătire;

e) plata unei indemnizaţii de şedinţă, stabilită prin hotărârea Adunării Generale a
Asociaţie;

f) decontarea cheltuielilor de deplasare pentru participarea la şedinţele organelor
de conducere ale asociaţiei şi pentru activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei;

g) să poarte legitimaţii şi însemnele oficiale ale Asociaţiei, să benficieze de
premii, diplome, adeverinţe, recomandări, distincţii şi alte facilităţi acordate de Asociaţie;

h) să participe la schimburi de experienţă cu organisme din ţară şi din străinătate.
Art. 15 . - Obligaţiile membrilor
Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile statutului, hotărârilor Adunării Generale şi deciziile

Consiliului Director;
b) să dovedească deplină loialitate faţă de Asociaţie şi să apere interesele

legitime ale acesteia;
c) să participe activ la activităţile Asociaţiei şi să sprijine moral şi/sau material la

desfăşurarea activităţilor;
d) să promoveze şi să apere interesele legitime ale Asociaţiei;
e) să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea Asociaţiei;
f) să plătească cotizaţia stabilită; în cazul neplăţii cotizaţiei, membrul respectiv al

Asociaţiei nu are drept de vot.

CAPITOLUL V.

VENITURILE FLAG

Art. 16. - Veniturile Asociaţiei
(1) Patrimoniul Asociaţiei se compune din cotizaţiile membrilor Asociaţiei şi din

alte venituri obţinute de asociaţie în condiţiile legii.
(2) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt:
a) taxa de înscriere şi cotizaţiile membrilor; cotizaţia se achită până la sfârşitul

primului trimestru al anului pentru care ea este datorată;
b) dobânzi şi dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii

leFLAGe;
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c) donaţii, sponsorizări, legate, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din
străinătate;

d) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau
internaţionale;

e) dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale;
g) preţuri sau tarife a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor acordate de

compartimentele Asociaţiei;
h) venituri din activităţi economice directe;
i) venituri din fonduri europene, din publicitate, din proiecte angajate şi

implementate de Asociaţie;
j) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 17. - Cheltuielile Asociatiei
Cheltuielile principale ale Asociaţiei sunt :
a) salarii şi alte plăţi pentru personalul contractat în cadrul asociaţiei;
b) plăti pentru personalul suplimentar/ membrii ai echipei de implementare, care

pot fi angajaţi part-time, sau experţi, pentru un număr de zile lucrătoare, punctual, în
cazuri speciale ş i pe deplin justificate pentru nevoile Asociaţiei (jurist, contabil, expert
IT);

c) închiriere de birouri pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei;
d) achiziţionare de echipamente noi pentru birou şi alte echipamente
e) electronice  necesare pentru gestionarea activităţii Asociaţiei, software sau

închirierea acestora;
f) costuri operaţionale (achiziţionarea materialelor consumabile pentru birou,

papetărie, costuri de comunicare – telefon, internet, servicii poştale, servicii de curierat,
electricitate, încălzire, apa, curăţenie;

g) achiziţionarea unui mijloc de transport auto şi a combustibilului aferent,
respectiv 300 litri/lună;

h) organizarea de reuniuni ale Asociaţiei;
i) costurile pentru serviciile de traducere;
j) costurile de transport, cazare si diurnă, calculate în conformitate cu legislatia

naţ ională în vigoare pentru sectorul public, privind călătoriile/misiunile oficiale în ţara
sau străinătate ale personalului Asociaţiei;

k) costuri pentru organizarea de reuniuni şi sesiuni de informare, ateliere
(închiriere sala, pregatire şi difuzare de materiale informative şi activităţi de promovare;

l) comisioanele bancare pentru deschiderea şi administratea conturilor bancare
ale Asociaţiei, necesare implementarii srategiei;

m) cheltuieli de audit;
n) cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect;
o) costurile legate de organizarea selecţiei proiectelor, informarea, consultanţă,

animarea, precum şi consolidarea capacităţ ii de monitorizare a implementării strategiei;
p) alte cheltuieli prevăzute în art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al

Consiliului.
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Art. 18. - Activitatea financiară
(1) Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia in vigoare.
(2) Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor putea face cu semnătura

preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a persoanelor desemnate în mod expres prin
Decizie de către Consiliul Director.

(3) Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la
data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an în care exerciţiul economico
- financiar începe la data constituirii Asociaţiei conform legii şi se încheie la data de 31
decembrie a aceluiaşi an.

CAPITOLUL VI.

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI DE CONTROL

Art. 19. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezentul
Regulament de organizare şi funcţionare şi cuprinde următoarele compartimente :

1. Adunarea generală
2. Consiliul director
3. Preşedintele asociaţiei
4. Cenzorul
5. Comisia de selectare a proiectelor
6. Comisia de soluţionare a contestaţiilor
7. Aparatul administrativ

- Manager general
- Compartiment de audit
- Comartiment pentru managementul proiectelor
- Compartiment buget – finanţe, resurse umane, achiziţii publice,

investiţii şi patrimoniu
- Compartiment sisteme informaţionale, comunicare, informare,

publicitate, presă şi relaţii publice
- Compartiment administrativ, secretariat, statistică, arhivare şi

registratură.

Secţiunea I

Adunarea Generală
Art. 20. - (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din

reprezentanţii tuturor partenerilor relevanţi pentru zona pescărească Dunărea de
Sud,din sectoarele public, privat şi al societăţii civile.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) aprobă strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei;
b) selectează beneficiarii finali pentru finanţare;
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c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
d) aprobă Planul de Dezvoltare Locală Integrată a zonei pescăreşti;
e) alege şi revocă Consiliul director, Cenzorul sau după caz a membrilor comisiei

de cenzori;
f) decide primirea de noi membrii şi excluderea unor membrii;
g) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate;
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după

lichidare;
j) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată

de către membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director;
k) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
Art. 21. - (1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în adunare

ordinară şi ori de câte ori este necesar în adunare extraordinară.
(2) Preşedinţia Adunării Generale aparţine Preşedintelui Asociaţiei sau, în lipsa

acestuia, unuia dintre vicepreşedinţi.
Art. 22. - Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului

director şi a cenzorului.
Art. 23. - (1) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul director prin

preşedintele acestuia sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin unei treimi din
numărul membrilor Asociaţiei, printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul şi
ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţă membrilor în termenele prevăzute,
convocarea se face prin scrisoare sau email.

(2) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri formulate –
în scris sau oral – chiar la data la care are loc Adunarea Generală.

Art. 24. - Convocarea Adunării Generale în adunare ordinară se face în scris cu
cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau în cazuri
de urgenţă, în adunare extraordinară, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru
deasfăşurarea ei.

Art. 25. - (1) La Adunarea Generală participă :
a) asociaţi – fondatori;
b) membrii – asociaţi;
c) invitaţi.
(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare asociat fondator şi fiecare membru

asociat are un vot cu caracter deliberativ.
(3) În ceea ce priveşte aprobarea deciziilor privind selecţia proiectelor, Comisia

pentru selecţia proiectelor va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca la adunarea generală prin care se aprobă deciziile să fie
prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membri, din care peste 50% să fie din mediul
privat şi societate civilă. Pentru aprobarea unei decizii este necesar votul favorabil al cel
puţin 2/3 din membri prezenţi.

(4) Asociaţii, care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale,
sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie
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colaterală şi afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv nu pot lua parte la deliberare şi
nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru pagubele cauzate Asociaţiei, dacă fără
votul lor nu s-ar fi putut obţine majritatea cerută.

Art. 26. - (1) Delegarea votului către un alt asociat se poate face prin
corespondenţă, fax, email dacă asociatul se află în situaţii care nu îi permit participarea.

(2) Nici un asociat nu poate fi delegat să voteze pentru mai mult de doi asociaţi.
Art. 27. - Alegerea pentru Consiliul director au loc o dată la 4 ani, cu excepţia

cazurilor de retragere sau revocare, când se pot organiza la prima Adunare Generală ce
se va organiza.

Art. 28. - Rapoartele de activitate al Consiliului director, programele de activitate,
bugetele de venituri şi cheltuieli, bilenţurile contabile se dezbat şi se supun anual,
aprobării Adunării Genrale.

Art. 29. - (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin
jumătate plus unu dintre asociaţi.

(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin. (1), Adunarea Generală se
convoacă după o perioadă de 7 zile şi este leFLAG statutară oricare va fi numărul
asociaţilor prezenţi.

Art. - 30. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor
prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei, modificarea statutului
şi revocarea membrilor Consiliului Director când este nevoie de 2/3 din totalul
asociaţilor.

Art. - 31. (1) Adunarea Generală este condusă de preşedinte sau, în lipsa
acestuia, de vicepreşedinte.

(2) Conducătorul Adunării are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor
şi lista nominală a celor prezenţi.

(3) Cu ocazia fiecărei Adunării Generale se întocmeşte un proces-verbal în care
se consemnează prezenţa, ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care
s-au adoptat.

(4) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul verbal aflat la echipa
tehnică a asociaţiei.

(5) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi
ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

(6) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor
cuprinse în statut, pot fi atacateîn justiţie de către oricare dintre asociaţi care nu au luat
parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze
aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat
cunoştinţă despre hotărârile sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
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Secţiunea a II-a

Consilul director
Art. 32. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării

Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o
pătrime din componenţa sa.

(2) Consiliul director este format din 3 membri numiţi de Adunarea Generală pe
un mandat de 4 ani şi secretar. Reprezentanţii mediului privat şi societăţii civile din
cadrul Consiliul Director vor reprezenta peste 50% din membrii.

(3) Consiliul director este alcătuit astfel : un preşedinte, un vicepreşedinte şi 1
membru.

(4) Membrii Consiliului director se aleg prin vot de Adunarea Generală.
(5) Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot cu caracter

deliberativ.
(6) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei

pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al
Asociaţiei sau deces.

Art. 33. - (1) Consiliul director are următoarele atribuţii:
a) programeaza gestionarea administrativa, economica si financiara a

Asociaţiei, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau
indirect;

b) elaborează şi aplică un Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru
implementarea strategiilor locale integrate, care includ criteriile de selecţie şi procedurile
de lucru (selecţie, monitorizarea şi verificarea proiectelor);

c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli si proiectele asociei;

d) încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
e) gestionează activităţile administrative, gestionează şi desfăşoară proiecte;
f) convoacă şi organizează desfăşurarea Adunarea Generală;
g) menţine contactul şi comunică cu alte organizaţii internaţionale;
h) aprobă Calendarul lansărilor de proiecte
i) aprobă ghidul solicitantului pentru fiecare măsură
j) îndeplinirea oricaror alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de

Adunarea Generala.
(2) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 34. - Consiliul director va împuternici managerul general pentru a executa

următoarele atribuţii :
a) să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
b) să reprezinte Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi

străinătate;
c) să îndeplinească orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea

Generală.
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Art. 35. - (1) Consiliul director se întruneşte ori de câte ori nevoile asociaţiei o
impun.

(2) Consiliul director este convocat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către
înlocuitorul său, cu cel puţin 3 zile îninte de data fixată.

(3) Consiliul director se poate întâlni şi prin intermediul mijloacelor de comunicare
electronice.

(4) Consiliul director deliberează în mod valabil în prezenţa a cel puţin 2/3 din
numărul membrilor săi şi adoptă decizii valabile cu jumătate plus unu din voturi.

(5) Dezbaterile, deliberările şi deciziile Consiliului director se consemnează într-o
minută (proces-verbal) care se va încheia cu ocazia fiecărei şedinţe de consiliu.

Secţiunea a III-a

Preşedintele Asociaţiei
Art. 36. - (1) Preşedintele Asociatiei este si Presedintele Consiliului Director si are

următoarele atribuţii:
a) reprezinta Asociaţia în relaţiile cu terţii si în acţiunile în justiţie;
b) prezidează şedinţele Adunării Generale;
c) vizeaza si semneaza documente;
d) cooordoneaza activitatea asociaţiei;
e) propune initiative / proiecte organelor de conducere;
f) deleaga acele activitati pe care le considera necesare unuia dintre membrii

Consiliului Director, vicepresedintelui ori managerului general, precizând în acest sens
sfera, durata şi limitele competenţelor delegate, raspunzând solidar de actele
mandatarului sau;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;
h) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea

scopurilor Asociaţiei.

Secţiunea a IV-a

Cenzorul
Art. 37. - (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de

Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.
(2) În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei depăşeşte 100 de membri

înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va
exercita de către o comisie de cenzori format din trei membri.

(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
(4) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert

contabil, in condiţiile legii.
Art. 38. - Cenzorul are următoarele atribuţii:
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a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
c) verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de

procese-verbale;
d) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte

asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;
e) participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi Consilul

director.

Secţiunea a V-a

Comisia de selecţie a proiectelor

Art. 39. – (1) Comisiea de selecţie a proiectelor este formată din 5 membrii,
reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din asociaţie, în următoarea
componență: Președinte, Secretar și trei Membri cu drept de vot. Peste 50% dintre
membrii comisiei sunt din mediul privat şi societate civilă.

(2) Pentru fiecare dintre cei 5 membrii ai comisiei de selecţia a proiectelor, vor fi
nominalizaţi şi membrii supleanţi, care vor înlocui membrii care lipsesc sau depun
proiecte.

(3) Proiectele vor fi selectate cu votul majorității membrilor prezenţi ai Comisiei.
Pentru validarea votului este necesar ca la şedinţa prin care se aprobă un proiect să fie
prezenţi jumătate plus unu din membri Comisiei.

(4) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii
Comisiei (organizaţiei, care a delegat persoana respectivă), în această situaţia persoana
în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la şedinţa comisiei respective. În acest
caz, va participa membrul supleant.

Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor

Art. 40. – (1) Comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din 5 membrii (alţii
decât cei care fac parte din comisia de selecţionare a proiectelor), reprezentanţi ai
autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din asociaţie, în următoarea componență:
Președinte, Secretar și trei Membri cu drept de vot. Peste 50% dintre membrii comisiei
sunt din mediul privat şi societate civilă.

(2) Pentru fiecare dintre cei 5 membrii ai comisiei de contestaţii, vor fi nominalizaţi
şi membrii supleanţi, care vor înlocui membrii care lipsesc sau depun proiecte.

(3) Proiectele vor fi selectate cu votul majorității membrilor prezenţi ai Comisiei.
Pentru validarea votului este necesar ca la şedinţa prin care se aprobă un proiect să fie
prezenţi jumătate plus unu din membri Comisiei.

(4) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii
Comisiei (organizaţiei, care a delegat persoana respectivă), în această situaţia persoana
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în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la şedinţa comisiei respective. În acest
caz, va participa membrul supleant.

Secţiunea a VI-a

Structura de management tehnic a Asociaţiei

Managerul general
Art. 41. Managerul general îndeplineşte următoarele atribuţii :
- coordoneaza activitatea asociatiei atat la nivel intern cat si in relatiile cu

terte persoane, conduce compartimentul administrativ şi echipa tehnică;
- îndeplineşte funcţia de ordonator de credite;
- asigură lansarea apelului de proiecte aprobat de către organismul

competent;
- verificarea respectării principiilor de transparenţă, obiectivitate, concurenţă,

transparenţă, egalitate şi nediscriminare, eficacitate şi eficienţa;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, incheie/autorizeaza

contracte în care asociaţia este parte, autorizeaza plati, impreuna cu responsabilul
financiar-administrativ;

- numeste animatorii, angajaţii sectorului tehnic şi consultanti, experti si
specialisti cu rol in implementarea actiunilor propuse in cadrul asociatiei;

- avizează Calendarul lansărilor de proiecte
- avizează ghidul solicitantului pentru fiecare măsură
- aprobă verificarile conformităţi administrative şi eligibilităţii CF
- avizează notificarea cu privire la respingerea CF
- reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi

străinătate;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de adunarea

generală şi consiliul director al FLAG Dunarea de Sud sau prin ordin al Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Serviciul de audit
Art. 42. (1) Serviciul de audit al asociaţiei este externalizat, şi este asigurat de un

auditor financiar, acreditat de Camera Auditorilor financiari din Romania.
(2) Principalele atribuţii ale serviciului de audit sunt :

- elaborează norme metodologice proprii privind exercitarea auditului
public ;

- elaborează proiectul planului anual de audit public intern.
- efectuează activităţi de audit public intern, inclusiv auditări ad-hoc cu

caracter excepţional, cu aprobarea şi la ordinal ordonatorului de credite, pentru a evalua
dacă sistemele de management financiar şi control ale asociaţiei sunt transparente şi
sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficinţă şi
eficacitate.
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- auditează:
 angajamentele bugetare şi legalitate din care derivă direct sau indirect

obligaţii de plată;
 plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
 alocarea creditelor bugetare ;
 sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ;
 sistemul de luare a deciziilor ;
 sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel

de sisteme ;
 sistemele informatice ;
- elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern ;

Compartimentul pentru managementul proiectelor
Art. 43. Managerul de proiect are următoarele atribuţii :
- verificarea conformităţii administrativă și eligibilitatea cererilor de finanțare;
- depunerea proiectelor la DGP AM-POP în vederea contractării;
- întocmeşte rapoarte de progres, planuri detaliate de lucru lunare,

trimestriale, semestriale şi monitorizează implementarea lor;
- superveghează implementarea proiectelor din teritoriu;
- faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/expertii si echipa tehnică a

FLAG;
- participa la organizarea şi desfăşurarea de training-uri în domeniul

managementului şi implementării proiectelor;
- colecteaza si analizeaza date, statistici rezultate din implementarea

proiectelor si se asigura de inregistrarea si transmiterea lor catre conducerea FLAG;
- planifica calendare de derulare ale proiectelor si redacteaza rapoartele

proiectelor;
- elaborează Calendarul lansărilor de proiecte
- elaborează ghidul solicitantului pentru fiecare măsură
- Verificarea conformităţii administrative a Dosarului CF
- Verificarea pe teren a Cererilor de finanţare
- Verificarea eligibilităţii CF
- întocmeşte un plan intern privind comunicarea, informarea şi publicitatea;
- realizează materiale informative specifice;

Compartimentul buget – finanţe, resurse umane, achiziţii publice, investiţii şi
patrimoniu
Art. 44. Serviciul buget – finanţe, resurse umane, achiziţii publice, investiţii şi

patrimoniu îndeplineşte următoarele atribuţii :
- organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru activităţile

finanţate din bugetul asociaţiei;
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- întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi contul
de execuţie al bugetului local;

- efectuează controlul financiar preventiv;
- trimestrial, întocmeşte dările de seamă proprii şi a anexele care fac parte

integrantă din bilanţul contabil trimestrial şi anual pe care le depune la termenele
stabilite la Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

- asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, pe locuri
de folosinţă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul
păstrării integrităţii patrimoniului asociaţiei, a mijloacelor băneşti, a decontărilor interne
cu terţii debitori, cu terţii creditori, înregistrarea fondurilor, a cheltuielilor, a veniturilor
altor operaţii economice;

- înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în register de înventar
şi completează fişele de inventar pe locuri de folosinţă şi pe personae;

- întocmirea consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, pe baza
bonurilor de consum sau transfer, după caz;

- întocmeşte situaţii lunare privind salariile şi alte drepturi leFLAGe,
organizează efectuarea plăţilor reprezentând drepturile salariale ale personalului
asociaţiei şi răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare;

- răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului asociaţiei;
- întocmeşte dispoziţii de angajare, de sancţionare şi încetare a contractului

de munca;
- propune achiziţiile publice necesare desfăşurării activităţii asociaţiei;
- asigură elaborarea documentaţiei utilizate în achiziţiile publice;
- planifică necesarul de aprovizionat pe baza soluţiilor primite de la celelalte

compartimente ale asociaţiei în concordanţă cu obiectivele stabilite prin BVC.

Compatimentul sisteme informaţionale, comunicare, informare, secretariat, arhivare si
registratura

Art. 45. Compatimentul sisteme informaţionale, comunicare, informare,
secretariat, arhivare si registratura are următoarele atribuţii:
o analizează sistemul informatic al FLAG şi propune modalităţi de îmbunătăţire al

acestuia prin achiziţii de echipamente de calcul, software şi accesorii;
o administrează site-ul de prezentare al FLAG;
o coordonează elaborarea şi difuzarea către populaţie a pliantelor, ghidurilor şi

materialelor informative, destinate tuturor celor interesaţi care să contribuie la
alcătuirea unei imagini corecte despre instituţie şi activităţile ei;

o organizarea de campanii de imformare.
 primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei in interiorul organizatiei;
 ridicarea si expedierea corespondentei la destinatari;
 inregistrarea hotararilor si deciziilor luate de conducre, aplicarea stampilei si

repartizarea acestora la compartimentele firmei;
 pastrarea stampilelor;
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 pastrarea si operarea in registrul cu evidenta delegatiilor din cadrul organizatiei;
 pastrarea si operarea in registrul cu evidenta dispozitiilor conducerii;
 asigurarea legaturilore telefonice in interiorul si exteriorul organizatiei;
 primirea si transmiterea notelor telefonice;
 tehnoredactare de documente;
 asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;
 asigură arhivarea documentelor asociaţiei
 lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de

selecţie a proiectelor
 înregistrează cererile de finanţare

CAPITOLUL VII.

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI.
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FLAG

Art. 46. - Modificări şi completări ale actului constitutiv
(1) Modificările şi completările actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei se

aprobă de Adunarea generală a Asociaţiei cu un număr de 2/3 din numărul total al
asociaţilor.

(2) Modificarile aduse actului constitutiv si/sau statutului produc efecte de la data
inscrierii lor in registrul special.

(3) Cererea pentru inscrierea modificarii actului constitutiv si/sau a statutului
persoanei juridice fara scop patrimonial va cuprinde, in mod corespunzator, mentiunile
prevazute de legislaţia în vigoare. La cerere se va atasa certificatul de inscriere a
persoanei juridice fara scop patrimonial, in original.

(4) Cererea pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si/sau statutului se va
inregistra la instanta competenta, formand un dosar separat de cel initial, care va fi
conexat cu acesta.

Art. 47. - Dizolvarea FLAG
(1) Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se

dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei de judecată;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
(2) Asociaţia se dizolvă de drept:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen

de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului

director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de
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un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul
director putea şi constituit;

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă aceasta nu a
fost complinit timp de trei luni.

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

(4) Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească:
a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii

publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii

publice;
c) când Asociaţia urmăreşte alt scop decât pentru ce a fost constituit;
d) când a devenit insolvabilă.
Art. 48. - Lichidare Asociaţiei
(1) Lichidarea Asociaţiei se va efectua conform procedurii prevăzute în

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot

transmite către persoanele fizice.
(3) Aceste bunuri se pot transmise către persoane juridice de drept privat sau de

drept public cu scop identic sau asemănător desemnată prin hotărâre a Adunării
Generale a asociaţilor.

(4) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să
transmită bunurile în condiţiile alin. (2), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de
instanţa competentă unei persoane cu scop identic sa uasemănător.

(5) Dacă asociaţia a fost dizolvată prin hotărâre judecătorească bunurile rămase
după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţalor, sau după caz, de
comuna sau oraşul în a crei rază teritorială îşi are sediul asociaţia, dacă aceasta era de
interes local.

(6) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului – verbal de predare
– preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
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Regulament de Ordine Interioară

CAPITOLUL I.

CONTRACTAREA ŞI FUNCŢIONAREA PERSONALULUI

Art. 1. - Contractele şi locul de muncă
(1) Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.
(2) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata
determinata, in conditiile expres prevazute de lege.
(3) Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a

aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea, prin
concurs, examen sau interviu.

(3) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
(4) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca

este posibila la oricare dintre urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna.
(5) Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul

salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau
ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul
cod.

Art. 2. - Delegarea şi detaşarea
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau

detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual
de munca.

(2) Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si
toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.

(3) Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de
catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara
locului sau de munca.

(4) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile
calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60
de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

(5) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare,
precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de
contractul colectiv de munca aplicabil.

(6) Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de
munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari
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in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii,
dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

(7) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
(8) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive

obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu
acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

CAPITOLUL II.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI
Art. 3. – Drepturile personalului
(1) Persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta

mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o
indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare conform legislaţiei în vigoare,
indiferent de functia pe care o indeplineste.

(2) Personalul delegat sau detasat sa indeplineasca anumite sarcini de serviciu in
localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi are locul
permanent de munca, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors,
dupa cum urmeaza:

a) cu avionul, pe orice distanta, clasa economica;
b) cu orice fel de tren, dupa tariful clasei I;
c) cu navele de calatori, dupa tariful clasei I;
d) cu mijloace de transport auto si transport in comun, dupa tarifele

stabilite pentru aceste mijloace;
e) cu mijloace de transport auto ale unitatilor, daca acestea au asemenea

posibilitati, cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
f) cu autoturismul proprietate personala.

(3) In cazul in care deplasarea se efectueaza cu autoturismul proprietate
personala, persoanele cu funcţii de conducere primesc contravaloarea a 7,5 litri
carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.

(4) Alte cheltuieli decontate:
a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si

de la aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta
localitate;

b) cheltuielile de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea sau
detasarea, cu mijloacele de transport in comun, dus-intors, pe distanta dintre gara,
aerogara, autogara sau port si locul delegarii sau detasarii ori locul de cazare;

c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport in comun, pe distanta dintre
locul de cazare si locul delegarii sau detasarii.

d) taxele pentru trecerea podurilor;
e) taxele de traversare cu bacul;
f) taxele de aeroport, gara, autogara sau port;
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g) alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de dispozitiile
leFLAGe in vigoare.

h) asigurările medicale pentru deplasări în străinătate.
i) taxe de rezervări şi similare, cum ar fi cele de aeroport.
j) taxe de participare la simpozioane, conferinţe, cursuri, etc.
k) cheltuieli pentru achiziţionarea/elaborarea materialelor de reprezentare.
l) costul transportului mostrelor documentaţiilor şi a altor materiale.
m) cheltuieli de protocol extern în limita sumei de 200 Euro/eveniment.
n) alte cheltuieli conforme cu legislaţia în vigoare.
(5) Persoana trimisa in delegare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de

50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si in care nu se poate
inapoia la sfarsitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare
efectuate pentru o camera cu pat individual sau, in cazul in care unitatea nu dispune de
o astfel de camera, pentru o camera cu doua paturi.

CAPITOLUL III.

CIRCUITUL ACTELOR
Art. 4. (1) Toate documentele, actele, publicatiile intrate sub orice forma in

asociaţie (posta, fax, curieri, note telefonice etc) vor fi inregistrate de catre secretar în
registrul de intrare - ieşire.

(2) De la secretar, după inregistrare, documentele vor fi prezentate directorului
general pentru a stabili cine se ocupa de rezolvarea acestora si apoi secretarul îl va
transmite persoanei desemnate de acesta sa-l rezolve

Art. 5. Circuitul documentelor de iesire va fi de la persoana care îl intocmeste la
secretar pentru directorul general spre aprobare, si de acolo la secretar pentru
inregistrare si expediere.

Art. 6. (1) Toate aceste acte se numeroteaza de catre compartimentul
administrativ, fiind transmise tuturor celor interesati, cu semnatura de luare la
cunostinta.

(2) Fiecare compartiment se ocupă de arhivarea documentelor proprii, pe care le
transmite secretarului pentru arhivare.

CAPITOLUL IV.

INCOMPATIBILITĂŢI
Art. 7. (1) Conflictul de interese apare atunci când membrul fondator sau angajatul

FLAG are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea
atribuții lor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate.

(2) Interesele private ale membrul fondator sau angajatul FLAG pot include un
beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni,
pentru persoane sau organizații cu care acesta a avut relații politice sau de afaceri.

(3) Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care membrul fondator
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sau angajatul FLAG le are față de persoanele enumerate mai sus.
Art. 8. (1) Gradul de rudenie se aplică după cum urmează:
- gradul I: fiul și tată
- gradul II: fraţii
- gradul III: unchiul şi nepotul de frate
- gradul IV: verii.
(2) Gradul de afinititate este luat în calcul astfel:
- gradul I: mama și soția fiului acesteia / soacra și noră
- gradul II: cumnatele și cumnații
- gradul III: unchiul și soția nepotului de frate
- gradul IV: verii, soții și soțiile acestora.
Art. 9. Asociaţii, care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării

Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele
în linie colaterală şi afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv nu pot lua parte la
deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru pagubele cauzate Asociaţiei,
dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 10. Angajatul FLAG care are un interes personal care influențează sau pare
să influențeze îndeplinirea atribuții lor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate nu
poate lua parte la evaluarea şi implementarea proiectelor.

CAPITOLUL V.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 14. - Reglementarea litigiilor
Litigiile rezultate din activitatea asociaţiei, în raport de persoane fizice sau jurdice,

se solutionează pe cale amiabilă sau in baza dreptului comun prin instanţele
competente.

Art. 15. - Prevederi suplimentare
Codul muncii şi legislaţia în vigoare stipulează prevederi suplimentare, aplicabile

prezentului regulament cu privire la:
oContractul individual de muncă şi jurisdicţia muncii.
o Timpul de muncă, timpul de odihnă şi de concedii.
o Sănătatea şi securitatea în muncă.
o Formarea profesională.
oConflictele de muncă.
oRăspunderea juridică.
o Salarizarea/retribuirea.
Art. 16. - Artibuţiile şi responsabilităţile cuprinse în prezentul Regulament de

Organizare şi Funcţionare, Organigramă şi fişele posturilor au caracter enumerativ şi nu
limitativ, completându-se cu alte sarcini şi/sau drepturi rezultate din acte normative şi
activităţi noi, putând fi modificate şi completate ori de câte ori se consideră necesar, în
baza deciziei Consiliului Director al Asociaţiei.
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2

COMPARTIMENT
SISTEME INFORMAŢIONALE,
COMUNICARE, INFORMARE,
SECRETARIAT, ARHIVARE SI

REGISTRATURA

COMPARTIMENT
PENTRU

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR

COMPARTIMENT
BUGET-FINANTE, RESURSE

UMANE, ACHIZIŢII PUBLICE,
INVESTIŢII ŞI PATRIMONIU

ADUNAREA GENERALĂ

CONSILIUL DIRECTOR

MANAGER  GENERAL

COMPARTIMENT
AUDIT

Anexa nr. 3
ORGANIGRAMA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU PESCUIT DUNĂREA DE SUD

COMISIA PENTRU
CONTESTATII

COMISIA PENTRU SELECTIA
PROIECTELOR
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COMPARTIMENTE / POSTURI

Nr.
crt.

Compartiment Post Nr.
posturi

Obs.

1 Manager general Manager general 1 Contract individual
de munca cu timp
parţial pe durata
determinata

2 Compartiment sisteme
informaţionale, comunicare,
informare, secretariat, arhivare
si registratura

Operator calculator
electronic şi reţele

1

3 Compartiment pentru
managementul proiectelor

Manager proiecte 1 Șef compartiment
Expert accesare
fonduri structurale şi
de coeziune
europene

3 Contract individual
de munca cu timp
parţial pe durata
determinata

4 Compartiment buget – finanţe,
resurse umane, achiziţii
publice, investiţii şi patrimoniu

Contabil 1 Contract individual
de munca cu timp
parţial pe durata
determinata

UD Flux procedural

Evaluarea proiectelor în cadrul FLAG Dunărea de Sud :

1. Depunerea proiectelor
2. Verificarea conformităţii administrative

 Respingere proiect
 Solicitare clarificări legate de documente ( cum ar fi lipsă semnături,

ştampilă, copii ilizibile etc.). Lipsa unui document duce la respingerea
cererii de finanţare.

3. Verificarea eligibilităţii solicitantului şi proiectului
 Respingere proiect
 Solicitare informaţii suplimentare

4. Evaluarea tehnico-economică a proiectelor
 Respingere proiect
 Solicitare clarificări şi/sau informaţii suplimentare

5.  Selectarea proiectelor
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Flux procedural

Informatii
suplimentare

Notificare solicitant
Coordonatorul si

asistentul manager

Verificare
conformitate si

eligibilitate

Depunere CF solicitant

Comisia de
selectie

Comisia de
contestatii

Inregistrare CF la sediul FLAG Coordonator

DA

DA
DA

NU

NU

NU

Evaluare tehnica
si financiara

Doi experti externi

DA

Transmitere
documente
AMPOP

Notoficare
solicitant

Comisia de
contestatii

NU

Notificare solicitant

DA

NU

Aprobare AM POP
pentru proiecte mai

mari de 300.000 euro

Verificare Proiect
tehnic beneficiari

Notoficare
beneficiar

Transmitere
documente
CR POP
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FIȘELE POSTURILOR
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
DUNĂREA DE SUD
TELEORMAN

FIŞA POSTULUI 1

Denumirea postului:
Manager general

Scopul principal al postului: asigură implentarea Planului de Dezvoltare Locală Integrată

A Cerinte privind ocuparea postului

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lungă durată

Cunostinte de operare / programare pe calculator:
Operare PC

Sisteme de operare: Windows 9x/NT/2000/XP
Aplicatii desktop: MS Office, Internet, Mail

Limbi străine:
cunoasterea unei limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, germana,
spaniolă)

Abilitaţi, calitati si aptitudini necesare:
 abilităţi organizatorice, de conducere şi planificare;
 abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
 abilităţi de negociere şi contractare;
 integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
 receptivitate crescută la solicitările profesionale;
 eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentru

finalizarea cu operativitate a sarcinilor ce-i revin);
 promotor al schimbării.
 abilitati de analiza si sinteza
 confidentialitate, corectitudine, punctualitate, abilitati de comunicare
 capacitate tehnică, calificare pentru ȋndeplinirea sarcinilor, instruiri

adecvate;
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 experienţă anterioară cu proceduri similare, managementul fondurilor
nerambursabile;

 participare la managementul financiar al unor proiecte/ investiţii şi
capacitate de a mobiliza cofinanţarea necesară.

B Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:

- coordoneaza activitatea asociatiei atat la nivel intern cat si in relatiile cu
terte persoane, conduce compartimentul administrativ şi echipa tehnică;

- îndeplineşte funcţia de ordonator de credite;
- asigură lansarea apelului de proiecte aprobat de către organismul

competent;
- verificarea respectării principiilor de transparenţă, obiectivitate, concurenţă,

transparenţă, egalitate şi nediscriminare, eficacitate şi eficienţa;
- coordoneaza proiectele de finantare la care participa asociatia;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, incheie/autorizeaza

contracte în care asociaţia este parte, autorizeaza plati, impreuna cu responsabilul
financiar-administrativ;

- avizează Calendarul lansărilor de proiecte
- avizează ghidul solicitantului pentru fiecare măsură
- aprobă verificarile conformităţi administrative şi eligibilităţii CF
- avizează notificarea cu privire la respingerea CF
- reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi

străinătate;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de adunarea

generală şi consiliul director al FLAG Dunarea de Sud sau prin ordin al Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

C Sfera relaţionala

relaţii ierarhice:
 se subordonează Preşedintelui, Consiliului Director şi Adunării

Generale a Asociaţiei
 are în subordine structura tehnică a Asociaţiei

relatii de colaborare:
obeneficiarii proiectelor
o firmelor subcontractante
o reprezentanţii celorlate FLAG-uri din ţară şi străinătate
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GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
DUNĂREA DE SUD
TELEORMAN

FIŞA POSTULUI   2

Denumirea postului:
Manager proiecte

Scopul principal al postului: asigură selectarea şi implementarea proiectelor

A Cerinte privind ocuparea postului

Pregatirea de specialitate: studii superioare

Cunostinte de operare / programare pe calculator:
Operare PC

Sisteme de operare: Windows 9x/NT/2000/XP
Aplicatii desktop: MS Office, Internet, Mail

Limbi străine:
cunoasterea unei limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, germana,
spaniolă)

Abilitaţi, calitati si aptitudini necesare:
 abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
 integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
 receptivitate crescută la solicitările profesionale;
 eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentru

finalizarea cu operativitate a sarcinilor ce-i revin);
 abilităţi de management, planificare, organizare şi de coordonare a unei

echipe;
 abilitati de analiza si sinteza
 confidentialitate, corectitudine, punctualitate, abilitati de comunicare
 capacitate tehnică, calificare pentru ȋndeplinirea sarcinilor, instruiri

adecvate;
 experienţă anterioară cu proceduri similare, managementul fondurilor

nerambursabile;
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B Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:

- verificarea conformităţii administrative și eligibilitatea cererii de finanțare;
- depunerea proiectelor la DGP AM-POP în vederea contractării;
- întocmeşte rapoarte de progres, planuri detaliate de lucru lunare,

trimestriale, semestriale şi monitorizează implementarea lor;
- superveghează implementarea proiectelor din teritoriu;
- faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/expertii si echipa tehnică a

FLAG;
- participa la organizarea şi desfăşurarea de training-uri în domeniul

managementului şi implementării proiectelor;
- colecteaza si analizeaza date, statistici rezultate din implementarea

proiectelor si se asigura de inregistrarea si transmiterea lor catre conducerea FLAG;
- planifica calendare de derulare ale proiectelor si redacteaza rapoartele

proiectelor;
- elaborează Calendarul lansărilor de proiecte
- elaborează ghidul solicitantului pentru fiecare măsură
- Verificarea conformităţii administrative a Dosarului CF
- Verificarea pe teren a Cererilor de finanţare
- Verificarea eligibilităţii CF
- Elaborează grilele de evaluare
- întocmeşte un plan intern privind comunicarea, informarea şi publicitatea;
- realizează materiale informative specifice;

C Sfera relaţionala

relaţii ierarhice:
 se subordonează Managerului general

relatii de colaborare:
o celelalte compartimentele structurii de management tehnic a asociaţiei
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GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
DUNĂREA DE SUD
TELEORMAN

FIŞA POSTULUI   3

Denumirea postului:
Consilier financiar – contabil

Scopul principal al postului: asigură urmărirea şi monitorizarea operaţiunilor financiare şi
implementarea acţiunilor/măsurilor din cadrul Strategiei integrate

A Cerinte privind ocuparea postului

Pregatirea de specialitate: studii liceale de specialitate sau superioare (constituie
avantaj)

Cunostinte de operare / programare pe calculator:
Operare PC

Sisteme de operare: Windows 9x/NT/2000/XP
Aplicatii desktop: MS Office, Internet, Mail

Limbi străine:
cunoasterea unei limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, germana,
spaniolă)

Abilitaţi, calitati si aptitudini necesare:
 abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
 integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
 receptivitate crescută la solicitările profesionale;
 eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentru

finalizarea cu operativitate a sarcinilor ce-i revin);
 abilitati de analiza si sinteza
 confidentialitate, corectitudine, punctualitate, abilitati de comunicare
 capacitate tehnică, calificare pentru ȋndeplinirea sarcinilor, instruiri

adecvate;
 experienţă anterioară cu proceduri similare, managementul fondurilor

nerambursabile;
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B Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:

- organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru activităţile
finanţate din bugetul asociaţiei;

- întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi contul
de execuţie al bugetului local;

- urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
- efectuează controlul financiar preventiv;
- trimestrial, întocmeşte dările de seamă proprii şi a anexele care fac parte

integrantă din bilanţul contabil trimestrial şi anual pe care le depune la termenele
stabilite la Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

- asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, pe locuri
de folosinţă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul
păstrării integrităţii patrimoniului asociaţiei, a mijloacelor băneşti, a decontărilor interne
cu terţii debitori, cu terţii creditori, înregistrarea fondurilor, a cheltuielilor, a veniturilor
altor operaţii economice;

- înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în register de înventar
şi completează fişele de inventar pe locuri de folosinţă şi pe personae;

- întocmirea consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, pe baza
bonurilor de consum sau transfer, după caz;

- întocmeşte situaţii lunare privind salariile şi alte drepturi leFLAGe,
organizează efectuarea plăţilor reprezentând drepturile salariale ale personalului
asociaţiei şi răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare;

- răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului asociaţiei;
- întocmeşte dispoziţii de angajare, de sancţionare şi încetare a contractului

de munca;
- propune achiziţiile publice necesare desfăşurării activităţii asociaţiei;
- asigură elaborarea documentaţiei utilizate în achiziţiile publice;
- planifică necesarul de aprovizionat pe baza soluţiilor primite de la celelalte

compartimente ale asociaţiei în concordanţă cu obiectivele stabilite prin BVC.

C Sfera relaţionala

relaţii ierarhice:
 se subordonează Managerului general

relatii de colaborare:
o celelalte compartimentele structurii de management tehnic a asociaţiei
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GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
DUNĂREA DE SUD
TELEORMAN

FIŞA POSTULUI   4

Denumirea postului:
Operator calculator electronic şi reţele

Scopul principal al postului: asigură funcţionarea sistemului informaţionale,
supraveghează şi monitorizează activităţile de comunicare

A Cerinte privind ocuparea postului

Pregatirea de specialitate: studii liceale sau superioare (constituie avantaj)

Cunostinte de operare / programare pe calculator:
Operare PC

Sisteme de operare: Windows 9x/NT/2000/XP
Aplicatii desktop: MS Office, Internet, Mail

Limbi străine:
cunoasterea unei limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, germana,
spaniolă)

Abilitaţi, calitati si aptitudini necesare:
 abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
 integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
 receptivitate crescută la solicitările profesionale;
 eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentru

finalizarea cu operativitate a sarcinilor ce-i revin);
 promotor al schimbării.
 abilitati de analiza si sinteza
 confidentialitate, corectitudine, punctualitate, abilitati de comunicare
 capacitate tehnică, calificare pentru ȋndeplinirea sarcinilor, instruiri

adecvate;
 experienţă anterioară cu proceduri similare, managementul fondurilor

nerambursabile;
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B Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:

 analizează sistemul informatic al FLAG şi propune modalităţi de îmbunătăţire al
acestuia prin achiziţii de echipamente de calcul, software şi accesorii;

 administrează site-ul de prezentare al FLAG;
 coordonează elaborarea şi difuzarea către populaţie a pliantelor, ghidurilor şi

materialelor informative, destinate tuturor celor interesaţi care să contribuie la
alcătuirea unei imagini corecte despre instituţie şi activităţile ei;

 organizarea de conferinţe de presă şi a altor evenimente;
 organizarea de campanii de imformare.
 primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei in interiorul organizatiei;
 ridicarea si expedierea corespondentei la destinatari;
 inregistrarea hotararilor si deciziilor luate de conducre, aplicarea stampilei si

repartizarea acestora la compartimentele firmei;
 pastrarea stampilelor;
 pastrarea si operarea in registrul cu evidenta delegatiilor din cadrul organizatiei;
 pastrarea si operarea in registrul cu evidenta dispozitiilor conducerii;
 asigurarea legaturilore telefonice in interiorul si exteriorul organizatiei;
 primirea si transmiterea notelor telefonice;
 tehnoredactare de documente;
 asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;
 asigură arhivarea documentelor asociaţiei
 lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de

selecţie a proiectelor
 înregistrează cererile de finanţare
 înfiinţarea Dosarului administrativ al CF
 redactează eticheta Dosarului CF

C Sfera relaţionala

relaţii ierarhice:
 se subordonează Managerului general

relatii de colaborare:
o celelalte compartimentele structurii de management tehnic a asociaţiei

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
DUNĂREA DE SUD
TELEORMAN

FIŞA POSTULUI   5
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Denumirea postului:
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

Scopul principal al postului: asigură selectarea şi implementarea proiectelor

A Cerinte privind ocuparea postului

Pregatirea de specialitate: studii superioare

Cunostinte de operare / programare pe calculator:
Operare PC

Sisteme de operare: Windows 9x/NT/2000/XP
Aplicatii desktop: MS Office, Internet, Mail

Limbi străine:
cunoasterea unei limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, germana,
spaniolă)

Abilitaţi, calitati si aptitudini necesare:
 abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
 integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
 receptivitate crescută la solicitările profesionale;
 eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentru

finalizarea cu operativitate a sarcinilor ce-i revin);
 abilităţi de management, planificare, organizare şi de coordonare a unei

echipe;
 abilitati de analiza si sinteza
 confidentialitate, corectitudine, punctualitate, abilitati de comunicare
 capacitate tehnică, calificare pentru ȋndeplinirea sarcinilor, instruiri

adecvate;
 experienţă anterioară cu proceduri similare, managementul fondurilor

nerambursabile;

B Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:

- verificarea conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanțare;
- depunerea proiectelor la DGP AM-POP în vederea contractării;
- întocmeşte rapoarte de progres, planuri detaliate de lucru lunare,

trimestriale, semestriale şi monitorizează implementarea lor;



FLAG DUNĂREA
DE SUD

POP 2007 – 2013

Procedură internă de Organizare şi Funcţionare
Pagina 38 din 38

- suprveghează implementarea proiectelor din teritoriu;
- faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/expertii si echipa tehnică a

FLAG;
- participa la organizarea şi desfăşurarea de training-uri în domeniul

managementului şi implementării proiectelor;
- colecteaza si analizeaza date, statistici rezultate din implementarea

proiectelor si se asigura de inregistrarea si transmiterea lor catre conducerea FLAG;
- planifica calendare de derulare ale proiectelor si redacteaza rapoartele

proiectelor;
- elaborează Calendarul lansărilor de proiecte
- elaborează ghidul solicitantului pentru fiecare măsură
- Verificarea conformităţii administrative a Dosarului CF
- Verificarea pe teren a Cererilor de finanţare
- Verificarea eligibilităţii CF
- Elaborează grilele de evaluare

C Sfera relaţionala

relaţii ierarhice:
 se subordonează Managerului general

relatii de colaborare:
o celelalte compartimentele structurii de management tehnic a asociaţiei


