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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, 

a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 

Nr. 
crt. 

Tipul 
acțiunii 

Nume și prenume 
Funcția/ 
compartiment 

Data Semnătura 

1.1. Elaborat 

Marian Adonis CARASTAN 
 
Laura Florentina 
SMÎNCILĂ 
 
Nicoleta Alina CARASTAN 

Compartimentul 
pentru 
managementul 
proiectelor 

  

1.2. 
Verificat 

Dana Maria Lorena 
ȘTEFĂNESCU  

Manager proiect 
  

1.3. 
Avizat Dorina ANTONESCU  

Manager 
general 
 

  

1.4. Aprobat 
 

Tiberiu -Dan NEAMU  Președinte  
  

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Ediția sau, după 

caz, revizia în 

cadrul ediției 

Capitol/anexă 

revizuit/ă 

Modalitatea 

reviziei 

(M=modificare, 

A=adăugare, 

S=suprimare) 

Data de la care 

se aplică 

prevederile 

ediției sau 

reviziei ediției 

1. Ediția I Elaborarea ediției I 

a manualului 

M  

     

     

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din 

cadrul ediției procedurii operaționale 

a. FLAG Dunărea de Sud, conform statului de funcții. Documentul scanat se distribuie 

întregului personal FLAG Dunărea de Sud și Comitetul de selecție al proiectelor. 

Comunicarea documentului către personalul FLAG Dunărea de Sud și Comitetul de selecție al 

proiectelor se efectuează prin intermediul poștei electronice. 

b. Se va publica pe site-ul FLAG Dunărea de Sud www.flagdunareadesud.ro 

http://www.flagdunareadesud.ro/
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4. Scopul 

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare a 

conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare care vor fi finanțate din 

Strategia de Dezvoltare Locală a zonei pescărești Dunărea de Sud 2014-2020, vizându-se 

promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor 

comunitare. 

Această procedură urmărește asigurarea unui cadru legal corect, eficient, operativ și 

transparent al procesului de verificare a cererilor de finanțare și este utilizată de către 

experții FLAG Dunărea de Sud implicați în această acțiune. 

 

5. Domeniul de aplicare 

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru 

activitatea personalului FLAG Dunărea de Sud și a Comisiei de selecție în procesul de  

verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare destinate 

obținerii de sprijin financiar nerambursabil din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-

2020. 

 

6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale) 

6.1 Legislație UE 

- Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru 

Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) 

nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 i (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a 

Regulamentului (UE) nr.1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 

noiembrie 2014 de stabilire, În temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu 

privire la operațiuni; 

-          Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 

noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 

508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime in ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de 

statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și 

sinergiile dintre potențialele surse de date;  
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-  Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de Stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013; 

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare 

aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) 

Nr. 1605/2002 al Consiliului; 

- Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE,Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind normele financiare aplicabile bugetului general aI Uniunii; 

- Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea 

intereselor financiare ale Comunităților Europene. 

- Regulamentul delegat (UE) 2252/2015 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de 

modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de 

inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit 

și afaceri maritime; 

- Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a 

programului operațional ,,Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri 

Maritime în România, cu modificările și completările ulterioare. 

-       RUE 360/2012 din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis 

acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general 

- RUE 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

- Orientări privind Dezvoltarea Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității 

(DLRC) pentru actorii locali 

(ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/.../guidance_clld_local_actors_ro.p

df: 

- Manualul de la Oslo, ediția a-III-a cu modificările și completările ulterioare; 
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6.2 Legislație națională 

- OUG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobate prin Legea nr . 246/2005; 

- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate 

de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative din domeniul garanției ,cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 49/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 

agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul 

Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 

perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative din domeniul garantării; 

- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și 

Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-

2020; 

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din data de 

24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuieli eligibile pentru 

operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri 

Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020; 

-  Decizia CM POPAM nr. 5/2016 privind modificarea POPAM 2014-2020; 

- OUG. Nr 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 

în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora. 

- HG. Nr. 875/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
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neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice naționale aferente acestora. 

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

 - Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice naționale aferente acestora; 

 - HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si 

sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau 

a fondurilor publice nationale aferente acestora. 

- Ordinul MADR privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru 

punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

2014-2020  

- Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de 

Cercetare - Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014- 2020;  

- Legislaţia naționala în vigoare pentru domeniile de proprietate industrială (brevete 

de invenție, mărci, indicații geografice, cercetare științifică și dezvoltare 

tehnologică, desene și modele industriale, drepturi de autor si drepturi conexe, 

modele de utilitate); 

 

Alte documente relevante 

- Contract de finanțare nerambursabilă nr.61/23.03.2017; 

- Ghidul pentru Grupurile de Acțiune Locală  (FLAG-uri) în vederea implementării 

strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit; 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare;  

- Regulament de Ordine Interioară; 

- Fișe post. 
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7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

7.1 Definiții ale termenilor 

 

Nr. 
crt. 

Termenul Definiția 

1. 

Agenția Națională pentru 
Pescuit și Acvacultură 

Instituție publică centrală de specialitate de interes 
național, cu personalitate juridică, finanțată integral 
de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 545/2010 cu 
modificările și completările ulterioare. Agenția 
acoperă întreg teritoriul României, prin cele 4 filiale  
regionale: Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. 

2. 
ajutor de minimis 

reprezintă orice măsură care îndeplineşte prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013; 

3. ajutor de minimis pentru 
prestarea unui serviciu de 
interes economic general 

reprezintă orice măsură care îndeplinește prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 360/2012 

4. 

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

Autoritate din  cadrul  MADR  desemnată și 
responsabilă  pentru  gestionarea  POPAM  2014- 2020. 

 

5. 
Beneficiar 

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

 
 
 
6. Beneficiar colectiv 

Organismul care cuprinde 2 sau mai multe entităţi 

(persoane fizice şi/sau juridice) care au interese, 

concepţii şi activităţi comune, care desfăsoară actiuni 

în interesul membrilor săi, al comunității locale sau al 

publicului larg. 

7. 
Cerere de finanţare      

Formular  completat  de  către  solicitant,  în  vederea  
obţinerii  finanţării  prin POPAM 2014 - 2020 

8. 

 Cheltuieli eligibile  

 

Cheltuieli efectuate de beneficiari, aferente 

operațiunilor finanțate din FEPAM, care pot fi 

finanţate atât din contribuția financiară a UE, cât și 

din cofinanțarea publică și / sau cofinanțarea privată, 

conform reglementărilor legale ale UE și naționale în 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/rparlog/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/rparlog/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/claudia.naidin/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328744/12037451.htm
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vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.  

9. 

 
Cheltuieli neeligibile 

Cheltuieli efectuate de beneficiari, aferente 

operațiunilor finanțate din FEPAM, care nu pot fi 

finanţate din contribuția financiară a UE, cât și din 

cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale 

ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea 

cheltuielilor. 

10. 

Contract de finanțare 

Actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management 
pentru POPAM și beneficiar, prin care se acordă 
acestuia din urmă asistență financiară nerambursabilă 
aferentă unei operațiuni în scopul atingerii 
obiectivelor POPAM, supus regulii de adeziune, 
comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc 
drepturile și obligațiile corelative ale părților în 
vederea implementării operațiunilor selectate 
specifice POPAM 2014-2020. 

11. 

Eligibilitate  

Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le 

îndeplinească în vederea calificării pentru a obține 

finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM. 

12. Fondul European pentru 

Pescuit și Afaceri 

Maritime ( FEPAM) 

Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul 

perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat 

prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014. 

13. 

 

Ghidul solicitantului 

Document elaborat de Autoritatea de management 

prin care se informează potențialii beneficiari cu 

privire la condițiile și modalitatea de acordare a unui 

sprijin public din Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime pentru fiecare măsură din cadrul 

POPAM 2014 - 2020 

14. 

Grup de Acțiune Locală 

(FLAG) 

reprezintă un parteneriat public-privat la nivel local, 
alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor 
publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii 
civile, având aceleaşi interese şi obiective pentru a 
elabora şi implementa o strategie de dezvoltare locală 
în domeniul pescuitului şi acvaculturii, selectat de 
către DGP - AM POPAM, constituit potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
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completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

15. Interes colectiv 

Acţiunea de reprezentare a voinţei colective, distincta 
de interesul personal, individual. Proiectul de interes 
colectiv vizează operatiuni adresate colectivităţii în 
scopul realizării obiectivelor propuse în SDL 

16. 

Măsură 

Mijlocul prin care se permite cofinanțarea proiectelor 

unei măsuri și se alocă contribuție financiară din 

partea Uniunii Europene și a României și un set de 

sarcini specifice.  

17. 
MY SMIS 

Aplicație informatică pentru gestiunea programelor 
operaționale pentru perioada de programare 2014-2020 

18. 
Operațiune 

Conform art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/ 
2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

Operatiune/un proiect cu 
caracteristici inovatoare, 
după caz, la nivel local, 

Înseamnă un proiect/operațiune prin care se propune 
implementarea unui produs şi/sau un echipament, 
serviciu ori proces nou sau substanţial îmbunătăţit ori, 
a unor procese şi tehnici noi sau îmbunătăţite, a unor 
sisteme de gestionare şi organizare noi sau 
îmbunătăţite, inclusiv la nivelul prelucrării şi al 
comercializării, a unei metode de marketing noi sau 
imbunatatite, în activitățile companiei, în organizarea 
locului de muncă ori a relaţiilor externe sau de 
colaborare cu terțe părți. 

19. 
Pescar 

Orice persoană care practică activități de pescuit 
comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul 
membru 

20.  

Pistă de audit 

Document care oferă posibilitatea urmăririi unei 
tranzacții din momentul inițierii până în momentul în 
care se raportează rezultatele finale – reprezentând 
trasabilitatea documentelor/ operațiunilor. 

21. 
 Prioritatea Uniunii 

Una din prioritățile unui program operațional, 
cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care 
au obiective măsurabile specifice. 

22. 
 

Programul Operaţional 
pentru Pescuit și Afaceri 
Maritime  

Document elaborat de CE, elaborat de România, care 
conţine o strategie de   dezvoltare   şi   un   set   de 
priorități şi   măsuri,   pentru   a   fi implementate cu 
finanţare din FEPAM.  
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23.  
Proiect 

O serie de activități economice indivizibile cu 
obiectivele stabilite, concepute pentru a produce un 
rezultat specific într-o perioadă de timp dată.  

24. 
Responsabil legal al 
proiectului 

Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o 
persoană mandatată să reprezinte și să angajeze sub 
aspect patrimonial organizația în proiectul în cauză. 

25. 
 

Solicitant 

Organizaţie,   instituţie   sau   societate   din   sectorul   
public   sau   privat, Întreprinderi  
individuale/întreprinderi  familiale (OUG  nr.  44/2008)  
care  depun(e)  o  cerere  de  finanţare  în  vederea 
finanţării în cadrul POPAM 2014-2020.  

26. 

Strategie de dezvoltare 
locală (SDL) 

Document elaborat de FLAG şi aprobat de către DGP - 
AM POPAM, prin care se stabileşte un set coerent de 
operațiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor și 
nevoilor locale și care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și care este conceput 
și realizat de un grup de acțiune local; 

27. 
 

Valoarea totală a 
proiectului 

Totalul  cheltuielilor  eligibile  şi  neeligibile  necesare  
pentru  realizarea proiectului. 

28. 

Zonă de pescuit și 
acvacultură 

Zonă cu un țărm marin fluvial sau lacustru ori 
incluzând iazuri, heleștee, un râu sau un bazin 
hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a 
forței de muncă în domeniul pescuitului sau al 
acvaculturii, care este coerentă din punct de vedere 
funcțional în privința aspectelor geografice, economice 
și sociale și care este desemnată ca atare în statul 
membru în cauză. 

 

7.2 Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 
 

1.  ANPA Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură 

2.  AM Autoritatea de Management 
3.  CF Cerere de finanțare 

4.  CMP Compartimentul pentru managementul 
proiectelor 

5.  DGP-AMPOPAM Direcția Generală Pescuit – Autoritatea 
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De Management Pentru POPAM 
6.  FEPAM Fondul European pentru Pescuit și Afaceri 

Maritime 2014-2020 

7.  FLAG Grupul de Acțiune Locală în domeniul 
pescuitului (POPAM 2014-2020) 

8.  MADR Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale 
9.  OG Ordonanța Guvernului  

10.  OMADR Ordin Al Ministerul Agriculturii Și 
Dezvoltării Rurale 

11.  ONG Organizație Nonguvernamentală 

12.  POPAM Program operațional pentru pescuit și 
afaceri maritime 

13.  POECI Procedură operațională de evitare a 
conflictului de interese 

14.  PU4 (PU) Prioritatea Uniunii 4 

15.  ROF Regulament De Organizare Și Funcționare 
al FLAG DUNĂREA DE SUD 

16.  ROI Regulament De Organizare Internă 

17.  SDL Strategie de dezvoltare locală 

18.  MY SMIS/SMIS Aplicație informatică pentru gestiunea 
programelor operaționale pentru perioada de 
programare 2014-2020 

19.  UAT Unitate Administrativ Teritorială 

20.  UE Uniunea Europeană 

 

 

 

8. Descrierea activității 

8.1 Generalități  

Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare 

distinge activități pe care FLAG Dunărea de Sud urmează să le realizeze în legătură cu 

verificarea cererilor de finanțare prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil din SDL 

2014-2010, în conformitate cu legislația comunitară și națională relevantă. 

Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare 

stabilește acțiunile desfășurate la nivelul FLAG Dunărea de Sud. 

Formularele generale și Listele de verificare specifice măsurilor prin care se solicită sprijin 

financiar nerambursabil, sunt anexate la prezentul manual. 
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8.2 Documente utilizate 

1.1.1 Lista și proveniența documentelor utilizate 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Proveniență 

1. Lista de verificare a conformității și eligibilității (Anexa 1) FLAG 

2. Notificare vizită în teren  (Anexa 2) FLAG 

3. Raport verificare pe teren (anexa 3) FLAG 

4. Notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii 
de finanțare (anexa 4)  

FLAG 

5. Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (Anexa 5) FLAG 

6. Cerere de renunțare la cererea de finanțare (Anexa 6) Solicitant  

7. Registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare (Anexa 
7) 

FLAG 

8. Eticheta cererii de finanțare ( Anexa 8) FLAG 

9. Borderoul de transmitere a documentelor ( Anexa 9) FLAG 

10. Pista de audit a cererii de finanțare (Anexa 10) FLAG 

11. Matrice de înlocuire (Anexa 11) FLAG 

12. Lista contestațiilor depuse(Anexa 12) FLAG 

13. Cerere de finanțare (Anexa 13) FLAG 

 

1.1.1. Conținutul și rolul documentelor utilizate:  

Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității (Formular POVCE01) 

este documentul emis de experții FLAG Dunărea de Sud implicați în verificarea conformității 

administrative și eligibilității unei cereri de finanțare depusă de solicitant. 

Notificarea vizitei în teren (Formular POVCE02) document emis de către experții FLAG 

Dunărea de Sud, transmis solicitantului care a depus o cerere de finanțare, în vederea vizitei 

în teren. 

Raport de verificare pe teren (Formular POVCE03) document emis de către experții FLAG 

Dunărea de Sud ca urmare a efectuării vizitei în teren. 

Notificare neconformitate/neeligibilitate (Formular POVCE04) document emis de către 

experții FLAG Dunărea de Sud transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra 

declarării neconformității/neeligibilității cererii de finanțare. 

Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (Formular POVCE05) este 

documentul emis de către experții FLAG Dunărea de Sud implicați în etapa de verificare a 

conformității și eligibilității unei cereri de finanțare, care este transmis solicitantului în 

vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare. 
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Cererea de renunțare la cererea de finanțare (Formular POVCE06) este documentul 

transmis de către reprezentantul legal al solicitantului către FLAG Dunărea de Sud în 

vederea renunțării la cererea de finanțare depusă. 

Declarația de evitare a conflictului de interese (Formular POECI01) este documentul de 

angajament asumat de expertul FLAG Dunărea de Sud nominalizat pentru a realiza 

verificarea conformității administrative/eligibilității cererii de finanțare. 

Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare (Formular POVCE07) este documentul 

completat de către expertul desemnat cu înregistrarea cererii de finanțare.  

Eticheta cererii de finanțare (POVCE08) este documentul completat de către expertul 

desemnat cu înregistrarea cererii de finanțare. 

Borderoul de transmitere a documentelor (Formular POVCE09) este documentul completat 

de către experții FLAG în vederea transmiterii dosarului administrativ către experții externi. 

Pista de audit a cererii de finanțare (Formular POVCE10) este documentul completat de 

către experții FLAG Dunărea de Sud cu ocazia verificării administrative a unei cereri de 

finanțare. 

Matrice de înlocuire (POVCE11) documentul completat în cazul înlocuirii unuia dintre 

experți. 

Lista contestațiilor depuse (Formular POVCE12) este documentul completat de către 

experții FLAG Dunărea de Sud în care sunt înscrise proiectele pentru care au fost depuse 

contestații. 

Cerere de finanțare (Formular POVCE13) este formularul  completat  de  către  solicitant,  

în  vederea  obţinerii  finanţării  prin POPAM 2014 – 2020. 

 

8.3 Resurse necesare  

2.1.1 Resurse materiale  

- Echipamente informatice 

- Mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, e-mail. 

- Mijloace de transport, aparate foto, etc. 

 

3.1.1 Resurse umane 
Conform ROF și a fișelor de post. 

 

4.1.1 Resurse financiare 
Sunt asigurate conform bugetului de venituri și cheltuieli al FLAG Dunărea de Sud prin 

intermediul POPAM 2014-2020. 
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8.4  Modul de lucru 

Cererile de finanțare destinate obținerii finanțării nerambursabile sunt verificate din punct 

de vedere al conformității administrative și eligibilității pe baza listelor de verificare 

specifice pentru fiecare măsură în parte. 

FLAG-ul va organiza sesiuni închise de depunere a cererilor de finantare precizând în anunt 

suma totală alocată pe sesiune pentru fiecare măsură din SDL aprobată, data lansării 

apelului de depunere proiecte, data limită de depunere a proiectelor; locul și intervalul orar 

în care se pot depune proiectele; suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 

pentru finanțarea unui proiect, cursul euro folosit. Se va menționa și faptul ca valoarea 

totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 Euro. 

 

Apelul de depunere cereri de finantare 

 

FLAG lansează apelul de depunere cereri de finantare: 

1. prin publicare pe pagina proprie de internet www.flagdunareadesud.ro ,va afișa la sediul 

FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de 

depunere proiecte, data si ora  

 

și 

2. prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucțiunile 

Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice, In acest caz FLAG va 

anunta lansarea apelului de depunere cereri de finantare pe pagina proprie de internet, 

afișare la sediul FLAG și folosind mijloace de informare mass-media cu indicarea 

perioadei de depunere online (data/ora). 

 

8.5 Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare. 

Completarea cererii de finanțare se face conform prevederilor din Ghidul solicitantului, care 

este disponibil în format electronic, pe site-ul www.flagdunareadesud.ro . 

Solicitantul completează formularul corespunzător cererii de finanțare și anexează 

documentele prevăzute în Ghidul solicitantului. 

În cadrul apelului de proiecte, cererile de finanțare  și documentele anexate vor fi introduse 

și respectiv atașate on-line, semnate electronic, în sistemul informatic MySMIS 2014, 

disponibil la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat. 

Pentru introducerea acestora în sistemul informatic SMIS2014, este obligatoriu ca 

solicitantul să dețină semnătură electronică. 

http://www.flagdunareadesud.ro/
http://www.flagdunareadesud.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
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Cererea de finanțare primește automat un cod de identificare denumit cod SMIS. MY SMIS 

2014 înregistrează data și ora trimiterii cererii de finanțare și respinge automat încercarea 

de depunere a cererii de finanțare după termenul limită stabilit în anunțul de deschidere a 

apelului. 

Experții desemnați din cadrul FLAG vor urma procedura de înregistrare și procesare a 

cererilor de finanțare în sistemul informatic SMIS2014 conform procedurii de ”Evaluare flux 

scurt” (elaborată de MDRAPFE). 

Solicitantul are obligația de a încărca electronic  toate formularele și anexele solicitate care 

vor fi completate în limba română și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare 

chiar și cu sintagma ”nu se aplică”. Elemente de detaliu sunt prevăzute în instrucțiuni la 

Ghidul solicitantului. 

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni 

procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și 

relevante, prin care se va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin 

activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect. Bugetul cererii 

de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale. 

Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal 

al solicitantului. 

După înregistrarea în sistemul informatic MY SMIS 2014, cererea de finanțare este 

înregistrată la FLAG Dunărea de Sud, de către un expert din cadrul CMP,  în Registrul special 

pentru cereri de finanţare (Formular POVCE07) 

Expertul care înregistrează Cererea de finanţare, redactează eticheta cererii de finanţare 

(Formular POVCE08) şi o ataşează la prima pagină a Dosarului administrativ. Numărul de 

înregistrare al Cererii de finanţare este compus din următoarele cifre:  

RO                                                0  0 0 0      0 5 

                

 

  

 

 

Numărul măsurii   

Numărul de 

înregistrare în 

registrul special  

Codul FLAG Codul localităţii 

Data înregistrării 

Cererii de finanţare 



Grupul de Acțiune 
locală pentru Pescuit 

Dunărea de Sud 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
Manual de procedură de verificare a conformității 

administrative și eligibilității  
Cod: POVCE e.I.r.2 

Ediția I 

Revizia 2 

Pagină 16 din 26 

Exemplar nr. 1 

 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCARESTI DUNĂREA DE SUD 
2014-2020                                                                         

 

 Două cifre pentru măsura specifică; 

 Şase cifre reprezintă data înregistrării Cererii de finanţare la FLAG; 

 Două cifre corespunzând codului localităţii, aşa cum e precizat mai jos : 

Cod Localitate   Cod Localitate  

01 Bujoru   08 Pietroşani  

02 Crângu   09 Seaca  

03 Dracea   10 Suhaia  

04 Fântânele   11 Traian  

05 Izvoarele   12 Viişoara  

06 Lisa   13 Zimnicea  

07 Năsturelu     

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

 Două cifre corespunzând codului FLAG – ului;   

Expertul care înregistrează în sistemul MySMIS 2014 cererea de finanțare, înfiinţează Dosarul 
administrativ pentru acesta, completează Pista de audit (Formular POVCE10) și nu va lua 
parte în procesul de evaluare a conformițății adminstrative și al eligibilității. 

Concomitent experții FLAG semnează Declarația de evitare a conflictului de interese, 
confidențialitate și impațialitate (Formular POECI01). 

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

Pista de audit va fi completată după fiecare operaţiune efectuată. 

 

Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare 

 

Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare se va efectua în 

sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de ” Evaluare flux scurt” ( elaborată 

de MDRAPFPE). În etapa de ” Evaluare flux scurt”, pentru fiecare apel de lansare cereri de 

finanțare va fi nominalizată o comisie formată dintr-un președinte și un secretar, din cadrul 

FLAG. Desemnarea comisiilor în sistemul informatic SMIS2014 pentru verificarea 

conformității-eligibilității, respectiv evaluare-selecție  a cererilor de finanțare la FLAG, se 

va realiza de către AM-POPAM, pe baza unei solicitări scrise din partea FLAG. Comisia va fi 

constituită din secretar și președinte, respectiv membrii de rezervă, cu drep de semnătură 

electronică. 
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Experții FLAG desemnați de către AMPOPAM vor urma procedurile de verificare – procesare a 

documentelor în sistemul informatic SMIS în două etape: conformitate – eligibilitate și 

evaluare – selecție, conform instrucțiunilor de utilizare SMIS 2014, procedură de ” Evaluare 

flux scurt” ( elaborată de MDRAPFPE). 

 

Comisia FLAG desemnată pentru etapa de evaluare  - selectare a cererilor de finanțare în 

sistemul informatic SMIS 2014, va finaliza această etapă în SMIS 2014 doar după primirea 

documentelor de verificare a cererilor de finanțare de la AMPOPAM. 

 

Dacă pe parcursul verificării, evaluării și selecției sunt modificări aduse bugetului indicativ 

al cererii de finanțare sau a altor secțiuni din cadrul cererii de finanțare, acestea vor fi 

actualizate/completate în SMIS 2014 de către comisia FLAG, în etapa de evaluare selecția.  

 

Conformitatea administrativă și eligibilitatea cererilor de finanțare se realizează ”conform 

principiului celor 4 ochi” de către doi experți din cadrul compartimentului pentru 

managementul proiectelor, pe baza Listei de verificare a conformității administrative și 

eligibilității corespunzătoare măsurii (Formular POVCE01). 

Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității  și  imparțialității,  se realizează 

prin aceea că Managerul de proiect 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 (Formular POECI01). 

Declarația de evitare a conflictului  de interese, confidențialitate și imparțialitate  se va 

semna de către personalul care participă la verificarea  conformității administrative și 

eligibilității, pentru fiecare cerere de finanțare în parte, și se atașează la Dosarul 

administrativ al Cererii de finanțare. 

Termenul de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare 

este maximum 5 (cinci) zile lucrătoare/expert de la data înregistrării acesteia în Registrul 

de înregistrare a cererilor de finanțare (Formular POVCE07). Fiecare din cei doi experți 

completează și semnează ”Lista de verificare a conformității administrative și a 

eligibilității” (Formular POVCE01), care se atașează dosarului administrativ. 
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Experții FLAG Dunărea de Sud pot solicita o singură dată informații suplimentare (Formular 

POVCE05), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest 

lucru este necesar. 

 

Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, cererea de 

finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.  

 

Dacă în urma verificării cererii de finanțare, experții constată că aceasta nu întrunește 

condițiile de conformitate administrativă, nu vor verifica și criteriile de eligibilitate din Lista 

de verificare (Formular POVCE01) și vor completa la rubrica ”Observații” motivele care au 

stat la baza neconformității administrative. 

 

Dacă în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, se constată 

cheltuieli neeligibile pentru care este necesar să se modifice bugetul proiectului, aceștia vor 

completa la rubrica ”Observații” din Lista de verificare a conformității și eligibilității 

constatările/ propunerile cu privire la modificarea bugetului proiectului.  

 

Pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj, se va efectua o vizită în teren 

la locul de implementare, de către aceiași experți care au realizat verificarea a 

conformității administrative și eligibilității. 

Pentru celelalte tipuri de proiecte experții justifică dacă este necesară efectuarea vizitei în 

teren, completând rubrica observații din cadrul Raportului de verificare pe teren (Formular 

POVCE03).  

 

În funcție de obiectivul general / scopul proiectului, experții iau hotărârea de a efectua 

vizita în teren, pentru a se verifica îndeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din 

Regulamentul (UE) NR. 1303/2013, respectiv că operațiunea nu este încheiată în mod fizic 

sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare. 

 

În etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, unul dintre experții 

implicați în verificare completează Notificarea vizitei în teren (Formular POVCE02), care 

este transmisă către solicitant prin e-mail / fax sau prin poștă la adresa de corespondență 

înscrisă în cererea de finanțare. 

 

Responsabilul legal al solicitantului are obligația transmiterii unei confirmări scrise, prin fax 

/ poștă electronică / poștă / depunere directă, în o zi lucrătoare de la data primirii 

notificării de verificare pe teren.  



Grupul de Acțiune 
locală pentru Pescuit 

Dunărea de Sud 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
Manual de procedură de verificare a conformității 

administrative și eligibilității  
Cod: POVCE e.I.r.2 

Ediția I 

Revizia 2 

Pagină 19 din 26 

Exemplar nr. 1 

 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCARESTI DUNĂREA DE SUD 
2014-2020                                                                         

 

Dacă condițiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului, 

aceasta va fi realizată de îndată ce condițiile o vor permite. 

Solicitantul va fi notificat în scris de această amânare/nouă programare. 

 

 

În urma efectuării vizitei pe teren, cei doi experți FLAG Dunărea de Sud vor întocmi Raportul 

de verificare pe teren (Formular POVCE3). 

În Raportul de verificare pe teren, experții menționează data, locul, persoanele întâlnite, 

(nume și prenume, funcția, responsabilitatea în cadrul proiectului) precum și răspunsurile la 

întrebările specifice investiției propuse prin proiect. 

La rubrica ,,Observații,, cei doi experți vor face o scurtă prezentare/apreciere asupra 

condițiilor de la amplasamentul investiției viitoare, comparativ cu detaliile tehnice și 

financiare înscrise în cererea de finanțare. 

Timpul alocat întocmirii Raportului de verificare pe teren este de 2 zile lucrătoare de la 

data încheierii vizitei. 

Raportul de verificare pe teren întocmit de experții FLAG Dunărea de Sud va avea anexate 

fotografii, (suport CD/ hârtie), precum și alte documente solicitate de aceștia la fața 

locului, în vederea verificării corespondenței datelor și informațiilor înscrise în cererea de 

finanțare și anexele tehnice, cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu 

realitatea din teren. Dacă cele constatate la fața locului de amplasare a investiției cu ocazia 

verificării în teren, nu corespund informațiilor din cadrul cererii de finanțare, aceasta este 

declarată neeligibilă. 

 

În termen de 2 zile lucrătoare de la data semnării de către cei doi experți a Raportului de 

verificare pe teren, un expert completează Borderoul de transmitere a documentelor 

(Formular POVCE09), pista de audit (Formular POVCE10) și transmite către Managerul 

General al FLAG dosarul administrativ și cererea de finanțare. 

 

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor, managerul general verifică 

corectitudinea respectării etapelor procedurale corespunzătoare și completitudinea 

documentelor întocmite de experții FLAG, aprobă Lista de verificare a conformității 

administrative și eligibilității și Raportul de verificare pe teren și completează Pista de audit 

(Formular POVCE10). 

 

În etapa de aprobare a conformității administrative și eligibilității se pot solicita informații 

suplimentare/ punct de vedere solicitantului / altor instituții / autorități, în vederea 
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clarificării unor aspecte /documente din cererea de finanțare, astfel că perioada de 

verificare a conformității administrative și eligibilității se prelungește cu termenul de 

răspuns la informațiile suplimentare. 

 

În etapa de verificare a eligibilității, experții pot propune solicitantului modificarea 

bugetului proiectului pentru corectarea anumitor erori, precum și în sensul reducerii 

acestuia, astfel: 

 Cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca 

eligibile, 

 Cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care: 

o Fie nu au legătură directă cu activitățile propuse, 

o Fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului, 

o Fie sunt disproporționale în raport cu obiectul proiectului.  

 

După finalizarea verificărilor, dacă cererea de finanțare întrunește condițiile de 

conformitate și eligibilitate, aceasta este repartizată de managerul general pe baza 

borderoului de transmitere a documentelor (Formular POVCE09) către doi experți externi, 

unul tehnic și unul economic, în vederea evaluării calitative tehnice și economice a cererii 

de finanțare. 

 

În cazul în care cererea de finanțare este declarată neeligibilă se va notifica solicitantul. 

Notificarea (Formular POVCE04) este întocmită de către un expert din cadrul 

compartimentului pentru managementul proiectelor.  

Notificarea va fi transmisă solicitantului, în termen de 1 zi lucrătoare de la semnarea 

acesteia de către managerul general FLAG, prin fax/poștă electronică/poștă cu confirmare 

de primire la adresa de corespondență din cererea de finanțare. 

 

Prin Notificarea solicitantului (Formular POVCE04), acesta este informat asupra rezultatului 

obținut în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, precum și 

posibilitatea de a face contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării. Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor Manualului de 

procedură privind soluționarea contestațiilor, în vigoare.  

În situația în care solicitantul nu intenționează să depună contestație, poate transmite către 

FLAG Dunărea de Sud, în interiorul termenului de contestație de 10 zile lucrătoare, această 

intenție printr-o adresă semnată de reprezentantul legal al proiectului. În acest caz, 

expirarea termenului de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării cererii de 

finanțare se consideră a fi împlinit la data primirii adresei menționate mai sus.  
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În termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării ultimului termen de depunere a 

contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare din cadrul sesiunii 

respective, CMP întocmește lista contestațiilor  depuse (Formular POVCE12), o înregistrează 

și o înaintează secretarului comitetului de selecție. 

 

8.6 Încadrarea etapei procedurii în timp(cronogramă) 

Etapele din cadrul procedurii de verificare a conformității administrative și eligibilității 

cererilor de finanțare sunt următoarele: 

- Verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare : 5 zile 

lucrătoare /expert de la înregistrarea acesteia; 

- Întocmirea Raportului de verificare pe teren: 2 zile lucrătoare de la data încheierii 

verificării pe teren; 

- Transmiterea dosarului administrativ către Managerul general: 2 zile lucrătoare de la 

data semnării de către cei 2 experții a Listei de verificare a conformității 

administrative și eligibilității și/sau a Raportului de verificare pe teren; 

- Aprobarea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității și a 

Raportului de verificare pe teren:  5 zile lucrătoare de la primirea documentelor; 

- Notificarea solicitantului privind neconformitatea / neeligibilitatea cererii de 

finanțare: 1 zi lucrătoare de la semnarea acestuia de către managerul general FLAG. 

- Posibilitatea de a face contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării 

- 3 zile lucrătoare de la data expirării ultimului termende depunere a contestațiilor cu 

privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare, CMP întocmește lista 

contestațiilor  depuse 

8.7 Excepții de la procedură: 

(1) Dacă în urma verificării conformității administrative și eligibilității sunt neclarități sau se 

constată discrepanțe/omisiuni/erori de calcul, se solicită reprezentantului legal al 

solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificări pot fi solicitate o singură dată în etapa 

de verificare a conformității administrative și eligibilității / aprobare a conformității 

administrative și eligibilității, în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor 

suplimentare (Formular POVCE05). Solicitantul are obligația ca în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării să transmită, clarificările solicitate inclusiv eventualele 

documente justificative, în caz contrar, verificarea cererii de finanțare se va realiza doar pe 

baza documentelor existente. Documentele justificative transmise nu vor aduce completări 



Grupul de Acțiune 
locală pentru Pescuit 

Dunărea de Sud 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
Manual de procedură de verificare a conformității 

administrative și eligibilității  
Cod: POVCE e.I.r.2 

Ediția I 

Revizia 2 

Pagină 22 din 26 

Exemplar nr. 1 

 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCARESTI DUNĂREA DE SUD 
2014-2020                                                                         

 

și/sau înlocuiri substanțiale documentelor din cererea de finanțare, iar în cazul modificării 

bugetului nu vor fi introduse cheltuieli noi. 

 

(2) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experții 

compartimentului pentru managementul proiectelor acestea sunt mediate/rezolvate de 

managerul general FLAG. 

Acesta completează ,,Observațiile,, și notează decizia privind verificarea conformității 

administrative și eligibilității cererii de finanțare, urmând să fie parcurse celelalte etape de 

verificare. 

 

(3) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experții care au 

efectuat verificarea și managerul general,  acestea sunt mediate/rezolvate de către 

președintele FLAG care își emite decizia/opțiunea finală în urma analizei cererii de 

finanțare și a documentelor din dosarul administrativ, urmând să fie parcurse celelalte 

etape de verificare. Cu mențiunea, că dacă respectiva cerere de finanțare intră în etapa de 

selecție, președintele FLAG trebuie să fie înlocuit din comisia de selecție pentru a evita 

conflictul de interese. 

 

9. Renunțarea la cererea de finanțare  

Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de 

verificare a conformității administrative și eligibilității printr-o cerere (Formular POVCE06).  

 

Cererea de renunțare este aprobată de către managerul general al FLAG, ceea ce implică 

întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.  

 

O copie a cererii de finanțare rămâne la sediul FLAG, în vederea arhivării. 

 

10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Nr. 
crt. 

Compartimentul(postul)/acțiunea 
(operațiunea) 

Managerul 
general 

Manager 
proiect 

Experți FLAG 

1. Lansare apel primire proiecte A V E 

2. Verificare conformitate 
administrativă/eligibilitate 

A V V 

3. Transmitere notificări și CF la 
experții externi 

A V E 

E – elaborare; V – verificare; A – aprobare. 

11. Listă anexe 
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Nr. anexă Denumire anexă Codificare  

Anexa 1  Lista de verificare a conformității și eligibilității Formular POVCE01 

Anexa 2 Notificare vizită în teren Formular POVCE02 

Anexa 3 Raport verificare pe teren Formular POVCE03 

Anexa 4 Notificare cu privire la neconformitatea / 
neeligibilitatea cererii de finanțare 

Formular POVCE04 

Anexa 5 Notificare de solicitare a informațiilor 
suplimentare 

Formular POVCE05 

Anexa 6 Cerere de renunțare la cererea de finanțare Formular POVCE06 

Anexa 7 Registrul special de înregistrare a cererilor de 
finanțare 

Formular POVCE07 

Anexa 8 Eticheta Cerere de finanțare FormularPOVCE08 

Anexa 9 Borderoul de transmitere a documentelor FormularPOVCE09 

Anexa 10  Pista de audit a cererii de finanțare FormularPOVCE10 

Anexa 11 Matrice de înlocuire FormularPOVCE11 

Anexa 12 Lista contestațiilor FormularPOVCE12 

Anexa 13 Cerere de finanțare FormularPOVCE13 

Anexa 14 Notă justificativă pentru modificarea și 
completarea manulalui de proceduri 

Formular POIS04 

   

12. Arhivare  

Documente și arhive în format electronic.  

Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic în rețeaua de date 

DGP-AM POPAM în SMIS până la data de 31.12.2025. 

 

Beneficiarul finanțării nerambursabile are responsabilitatea, conform contractului de 

finanțare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate 

spre finanțare din cadrul FLAG Dunărea de Sud, în spații special amenajate și destinate 

acestui scop, în conformitate cu legislația națională în vigoare. 

Beneficiarul este obligat să arhiveze toate documentele și fișierele informatice privind 

gestiunea tehnică și financiară a proiectului finanțat prin POPAM, conform clauzelor 

contractuale. 

 

Beneficiarul este obligat să informeze DGP-AM POPAM de locul unde sunt arhivate 

documentele și să permită accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale și 

verificări. 

Păstrarea documentelor atât în format hârtie cât și electronic se va face până la închiderea 

oficială a programului. 
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13. Modificarea manualului de procedură 

Prezentul  manual de procedură se va  modifica/ revizui ori de câte ori este necesar și 

justificat, fără a aduce atingere prevederilor POPAM, regulamentelor specifice naționale și 

europene în vigoare, precum și cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare. 

 

In situatia in care se constata necesitatea modificarea completarii procedurii, 

Compartimentul care a generat actul administrativ contestat va intocmi Formularul POIS04 -  

Instructiune de lucru privind modificarea/ completarea procedurii 

Documentul cuprinde : 

• Procedura care urmeaza a fi modificata ( revizie, editie, cod); 

• Tip modificare  revizuire; 

• Referinte cu privire la capitolul/ subcapitolul, paragraful si pagina unde sunt 

efectuate modificarile; 

• Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se intentioneaza sa 

se inlocuiasca textul original; 

• Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare c referinte exacte privind 

cauza modificarii. 

Numarul reviziei va deveni n+1 fata de versiunea anterioara (unde n = nr.versiune 

anterioara). Numarul editiei ramane neschimbat. 

Aceasta Instructiune de lucru va fi verificata si datata de manager si aprobata de 

presedinte, iar data semnării de catre preşedinte va reprezenta data de la care se aplica 

procedura revizuita. 

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu 

implementarea ei. 

 

14. Plan privind înlocuirea personalului FLAG, și a managerului general din 

cadrul FLAG în anumite circumstanțe 

 

Înlocuirea  personalului  din cadrul  FLAG  se va realiza  in  conformitate  cu principiul 

separării funcțiilor și cu principiul ,,celor patru ochi,,. 

În cazul lipsei personalului, managerul general va iniția înlocuirea, cu respectarea 

principiilor enumerate mai sus. 

 

Personalul FLAG și managerul general  vor  fi înlocuiți după  cum urmează: 
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(1) In situaţia in care managerul general lipseşte si atribuţiile acestuia sunt preluate de 

către managerul de proiect și expert 1, atribuțiile acestuia de realizare a verificării “4 

ochi” a eligibilităţii solicitanţilor si proiectelor si a verificării “4 ochi” a conformităţii 

administrative  sunt  preluate de către un expert, desemnat prin decizie interna.  

(2) In același timp nu pot lipsi trei experți; 

(3) Managerul general inlocuieste managerul proiect și oricare expert;  

(4) Experți se inlocuiesc conform tabelului cu responsabilitati prezentat mai jos in baza unei 

decizii interne emisa de catre managerul general. 

 

Managerul 

Managerul general este 

înlocuit de:  

Manager proiect 

Expert 1 

Managerul general 

înlocuiește:  

Manager proiect 

Expert 1 

Expert 2 

Expert 3 

  

 

Pe întreaga perioadă in care o persoană înlocuiește o altă persoană, sarcinile primei 

persoane se vor prelua de către altă  persoană in  conformitate cu procedurile  aprobate,  

astfel încât o singură semnătură a aceleiași persoane sa fie pe un document. 
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Anexa 01 
Formular POVCE01 

 

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII M1/M2 

 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii 

teritoriale 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014 - 2020 

Măsura nr. ………………………………………………………………………….          

Acțiunea …………………………………………………………………………….        

Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………...................... 
 

Nr 
inregistrare 

proiect 
FLAG 

                    

 Cod SMIS                     

 

Solicitant Responsabil de proiect 

Denumire………………………………..……...................... 

 
Tel/fax……………………....................................... 
 
Email ………………………………………………….................. 

Nume ……………..…....... 

 
Prenume …………..…..… 
 
Funcție   ………………….. 
 

Nr Puncte de verificat Explicaţii 

Rezultatul 
verificării 

DA NU NA 

1.  

  Dosarul cererii de 
finanţare conţine toate 
documentele solicitate 

prin  Lista de documente 
din  Ghidul solicitantului 

Cererea de finanțare este tehnoredactata în limba 
română și respectă formatul tip ? 

   

Se verifica existența tuturor documentelor 
solicitate prin Lista de documente din Ghidul 
solicitantului. 

   

Se verifica  dacă documentele respectă formatul 
tip stabilit în Ghidul solicitantului 

   

Se verifică  dacă documentul este destinat 
solicitantului 

   

Se verifică  dacă documentele sunt in termenul de 
valabilitate. 

   

Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate 
toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică 
”? 
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Se verifica  corectitudinea desemnării 
reprezentantului legal, conform Certificatului 
constatator, precum și a datelor din cererea de 

finanțare – secțiunea Solicitant 

   

Se verifica  existența documentelor: 
- Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului, pentru companii si 
pescari autorizați ca persoane fizice 
autorizate/întreprindere individuală/asociație 
familială - copie conform cu originalul 
sau 
- Actul constitutiv, Statutul asociației și Dovada 
dobândirii personalității juridice a organizației - 
certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și 
fundațiilor respectiv hotărârea judecătorească 
privind constituirea organizației, definită 
conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații cu modificările și 
completările ulterioare-pentru ONG, asociațiile 
de producători din domeniu piscicol/ asociațiile 

de pescari/alt document similar daca este cazul. 
- hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local 
de constituire, sentința de validare a 
reprezentantului legal a autorității administrației 
publice locale 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor 
/Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat 
unic sau Hotărârea pentru persoane fizice 
autorizate / întreprinderi individuale / 
membrilor întreprinderii familiale, privind 
aprobarea investiţiei, emisă conform actelor 
constitutive ale solicitantului 
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2.  
Solicitantul se 

încadrează în categoria 
solicitanților eligibili? 

Se verifica datele înscrise în: Certificatul 
constatator fonduri IMM emis de ONRC în formatul 
standard, în original, emis cu cel mult 30 de zile 

înainte de înregistrarea Cererii de finanțare 
pentru operatorii economici sau online; 
Extras complet din Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor pentru asociațiile / ONG-urile / ADI - 
urile înființate conform OUG nr. 26/2000, în 
original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de 
data înregistrării Cererii de finanțare și Act 
constitutiv și Statut pentru 
Organizațiile/Asociațiile de pescari și 
Organizațiile de producători; 
Avizul de recunoaștere emis conform Ordinului nr. 
772/2007 cu modificările și completările 
ulterioare pentru organizațiile de producători; 
Alt document conform legii din care se pot 
verifica datele de identificare ale organizației,  
Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – 
secțiunea  Solicitant -Date de identificare.  
Se verifică  Anexa C – Declarația de eligibilitate. 

Se verifică  Anexa E – Declarația de admisibilitate 
Se verifică Anexa H – Declarație pe propria 
raspundere a solicitantului privind respectarea 
regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a 
ajutoarelor de minimis 

   

3.  

Solicitantul își desfășoară 
activitatea în aria 
eligibilă a FLAG? 

 

Se verifica Certificatul constatator fonduri IMM 
emis Oficiul Registrului Comerțului )/  Extras din 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și a actelor 
constitutive ale solicitantului / alt document 
conform legii din care se pot verifica datele de 
identificare ale organizației, (se verifică dacă 
adresa sediului social/punctului de lucru se afla 
în aria eligibilă a programului, daca este 
menționat în documentele statutare, iar pentru 
proiectele fără investiții se verifica daca 
activitățile propuse se desfășoară in aria eligibilă 

a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii 
direcți ai proiectului, precum și rezultatele 
proiectului sunt in aria eligibilă a programului) 
Se verifica  datele din secțiunea  Localizare 
proiect din cererea de finanțare 
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4.  

Solicitantul are în 
domeniul de activitate 
codul CAEN care sa 
reflecte activitatea 
specifica din proiect? 
Dacă se încadrează în 
schema de minimis, 
codul CAEN pentru care 
se solicită finanțare se 
regăsește în anexa Lista 
codurilor CAEN? 
Pentru organismele 
publice și SIEG-uri nu 

este cazul. 
 

Se verifica : 
Certificatul constatator fonduri IMM emis de 
Oficiul Registrului Comerțului; 

Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; 
Actul constitutiv și Statutul solicitantului; 
Licență de pescuit pentru operatorii din pescuit, 
respectiv pentru membrii organizației/asociației 
de pescari ; 
Autorizația de pescuit pentru operatorii din 
pescuit, respectiv pentru membrii 
organizației/asociației de pescari; 
Permis de pescuit comercial; 
Documente care să ateste calitatea de membru al 
asociației/organizației de pescari – adresa ANPA, 
adeziuni; 
Avizul de recunoaștere conform Ordinului nr. 
772/2007 cu modificările și completările 
ulterioare pentru organizațiile de producători din 
domeniul pescuitului; 
Licențe de acvacultură pentru unitățile 
funcționale care solicită sprijin pentru 

modernizare și/sau extindere; 
Alt document conform legii din care se pot 
verifica datele de identificare ale organizației. 
Se verifică dacă codul CAEN aferent activității 
specifice din proiect se încadrează în anexa 1  la 
ORDIN MADR privind aprobarea schemei de 
ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală 
plasate sub responsabilitatea comunității”, 
aferentă Programului Operaţional pentru 
Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020. 

   

5.  

Activitățile propuse în 
Cererea de finanțare se 

regăsesc în lista 
activităților eligibile  din 

Ghidul solicitantului 
aferent măsurii? 

Verificați Cererea de finanțare secțiunile 
Context, Activități previzionate dacă sunt 
conforme cu datele înscrise în Ghidul 
solicitantului aferente măsurii pe care a fost 
depus proiectul. 

În cazul depistării unor activități neeligibile 
propuneți rectificarea bugetului proiectului și 
includerea cheltuielilor aferente activităților 
neeligibile la cheltuieli neeligibile. 

   

6.  

Solicitantul  nu se află în 
proces de insolventa, 
faliment, lichidare, 

fuziune, reorganizare. 

Se verifică: 
Certificatul constatator fonduri IMM emis de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului / 
declarația de eligibilitate Anexa C/ Registrul 
Asociaților și fundațiilor 
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7.  

Solicitantul nu este 
înscris în Registrul 

debitorilor cu sume 
neachitate pentru 
POP/POPAM 

Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în 
Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru 
POP/POPAM 

verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, 
precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare 
la registrul debitorilor cu sume neachitate 
POP/POPAM pentru solicitant  

   

8.  

Solicitantul nu a 
înregistrat pierderi 
(capitaluri negative) în 
anul anterior  

Pentru organisme publice 
nu este cazul. 

Se verifică ultimul Bilanţ anual însoţit de contul 
de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia 
Fiscală  
sau 
Declaraţiei speciale privind veniturile realizate în 
anul anterior depunerii solicitării de finanțare  
înregistrată la Administraţia Financiară conform 
legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice 
autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / 
întreprinderi familiale 
Se vor accepta capitaluri negative în cazul în care 
solicitantul face dovada că situația provine în 
urma unui proces investițional pentru 

implementarea unui proiect prin fonduri europene 
sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau 
a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, 
precedenți depunerii Cererii de finanțare. În cazul 
capitalurilor negative (capitaluri negative) se vor 
prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate 
pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele 
abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de 
urgenţă)  sau documente justificative privind 
procesul investițional. 

   

9.  

Solicitantul are 
capacitatea de a 
implementa proiectul și 
capacitatea financiară de 
a asigura contribuția 
proprie aferentă 

costurilor eligibile ale 
proiectului, acoperirea 
cheltuielilor  neeligibile  
ale  proiectului ? 

 Se verifică Anexa A - Declarația de angajament 
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10.  

Activitățile pentru care  
se solicită sprijin 
financiar nerambursabil 

în Cererea de finanțare 
nu au făcut  obiectul  
unei alte finanțări din 
fonduri publice naționale 
sau comunitare , în 
ultimii 5 ani? 

Se verifică  Anexa B - Declarația pe propria 
răspundere privind evitarea dublei finanțări. 

   

11.  
Beneficiarul nu a obținut 
ajutoare de stat sau de 
minimis? 

Se verifică Anexa H –  Declarație pe propria 
raspundere a solicitantului privind respectarea 
regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a 
ajutoarelor de minimis 

   

12.  

Solicitantul respectă 
principiul egalității de 
șanse? 
 

Se verifică  Anexa D - Declarația privind 
respectarea principiului egalității de șanse) 

   

13.  

Proiectul respectă limita 
maximă de 5% din 
valoarea totală eligibilă 
a proiectului pentru 
Cheltuielile de 
proiectare și asistență 
tehnică ale proiectului  
fără construcţii-montaj 
sau 10% din valoarea 
totală eligibilă a 
proiectului cu 
construcţii-montaj? 

Se verifică  în Anexa J - Bugetul indicativ al 
proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% 
sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a 
proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și 
asistență tehnică ale proiectului. 
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14.  

Pentru proiectele care 
presupun doar acțiuni  de  
creștere a accesului 

pescarilor comerciali la 
formarea profesională pe 
tot parcursul vieții, 
schimburi de experiență, 
cursuri și instruiri 
organizate pentru 
lucrători din domeniul 
pescuitului, persoane cu 
loc de muncă legat de 
acest sector și familiile 
acestora,  cheltuielile cu 
servicii de management 
de proiect (inclusiv 
consultanta pentru 
intocmirea dosarului de 
finantare) se incadreaza 
in limta maxima de 10% 
din valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

Se verifică  în Anexa J - Bugetul indicativ al 
proiectului dacă se respectă limita maximă de 
10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a 
proiectului pentru  cu servicii de management de 
proiect (inclusiv consultanta pentru întocmirea 
dosarului de finanțare) 

   

15.  

Proiectul respectă limita 
maximă de 2%, respectiv 
de 1 % (după caz) din 
valoarea totală eligibilă 
a operațiunii privind 
plata drepturilor 
salariale, inclusiv 
contribuțiile suportate 
de către angajator și 
angajat pentru 
personalul din cadrul 
echipei de implementare 
a operațiunii   cu 
construcții –montaj, 
respectiv fără  

construcții –montaj? 

Se verifică  în Anexa J - Bugetul indicativ al 
proiectului dacă se respectă  limita maximă de 2% 
din valoarea totală eligibilă a  măsurii privind 
plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile 
suportate de către angajator și angajat pentru 
personalul din cadrul echipei de implementare a 
operațiunii   cu construcții –montaj sau de 1% din 
valoarea totală eligibilă a operațiunii  fără 
construcții –montaj 

   

16.  

Proiectul respectă gradul 
de intervenţie publică şi 
nu depăşeşte valoarea 
maximă eligibilă 
precizată în Ghidul 
Solicitantului? 

Se verifică respectarea procentului de finanţare 
nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului.   
Se verifica Anexa G Declarația privind încadrarea 
in IMM, Cererea de finanțare – secțiunea Bugetul 
proiectului și Anexa J – Bugetul indicativ al 
proiectului. 
Se verifica bilanțul pentru verificarea numărului 
mediu de salariați și cifra de afaceri. 
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17.  

Solicitantul nu a comis 
fraude în perioada 
anterioară depunerii 

solicitării de asistență 
financiară (conform 
Convenției privind 
protejarea intereselor 
financiare ale 
Comunităților Europene, 
constituie fraudă care 
aduce atingere 
intereselor financiare ale 
Comunităților Europene? 

Se verifică  cazierul judiciar al solicitantului și 
anexa E – Declarație privind admisibilitatea 
cererii. 

   

18.  

Solicitantul dovedește 
dreptul de proprietate 
/folosință asupra 
terenului/ imobilului pe 
care urmează sa 
realizeze investiția (după 

caz)? 
 

Se verifică documentele de proprietate/ 
documentele din care rezultă dreptul folosință 
(după caz) conform listei de documente din ghidul 
solicitantului (Punctele 7 și 8) 
(Se verifica dacă  documentul prezentat face 
referire la suprafaţa si localizarea investiţiei, se 
verifica daca solicitantul a prezentat documente 

care sa certifice dreptul real principal pentru 
terenul pe care se va realiza investiția). 
Extras de carte funciară 

   

19.  

Proiectul se încadrează 
în perioada maximă de 
timp pentru 
implementare stabilită în 
Ghidul solicitantului 

Verificați  dacă proiectul se încadrează în 
perioada maximă de implementare a proiectului. 

   

20.  

Proiectul respectă 
prevederile legislative 
specifice domeniului 
inovării, îndeplinește 
cerințele minime și 
criteriile pentru 

incadrarea 
operatiunilor/proiectelor 
finațate în cadrul 
Strategiilor de 
Dezvlotare Locală pentru 
zonele de pescuit în 
categoria 
operatiunilor/proiectele 
cu caracteristilor 
inovatoare, după caz, la 
nivel local precizate în 
Ghidul Solicitantului? 

Se verifica conformitatea și autenticitatea 

raportului emis de către experții tehnici și/sau 

consilierii de proprietate industrială/intelectuală  

atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de 

Justiție din care sa rezulte că proiectul  prezintă 

caracteristici inovatoare, după caz la nivel local 

Se verifică daca expertul este autorizat 
(autorizație în vigoare)  pentru a desfășura a 
această activitate, respectiv să fie atestați de 
către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție. 

   



                                                             
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014-20120 

 

 
 

Dacă cel puțin un document menționat la punctul  de verificare 1 nu respectă formatul tip 
stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are 
termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în 
Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată 
neconformă administrativ. 

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-19 nu este îndeplinită, 
iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanţare 
este declarată neeligibilă.  

 
 

21.  

Proiectul respectă 
intensitatea ajutorului 
public, respectiv  

respectarea prevederilor 
regulamentului nr. 
508/2014 - art. 95  şi nu 
depăşeşte valoarea 
maximă eligibilă 
precizată în Ghidul 
Solicitantului? 

Se verifică in Cererea de finantare, SF, DALI, MJ 

respectarea procentului de finanţare 

nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului 

tinand cont, dupa caz, de asigurarea accesului 

publicului la rezultatele proiectului. 

Se verifică Anexa I-  Declarația pe propria 

răspundere a aplicatului prin care se angajează sa 

asigure accesul publicului la rezultatele 

proiectului 

Se verifica Anexa  G - Declaratia privind 

incadrarea in  IMM. 

Se verifica raportul emis de către experții tehnici 

și/sau consilierii de proprietate 

industrială/intelectuală  atestați de către OSIM - 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de 

către Ministerul de Justiție 

(http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm), din 

care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici 

inovatoare, după caz la nivel local. 

   

22.  

În urma verificării pe 
teren se constată dacă 
informațiile din CF sunt 
conforme cu realitatea 
din teren (în cazul 
investițiilor cu 
construcții montaj) 

Se verifică Raportul de verificare pe teren (dacă 
este cazul) 

   

23.  

Contribuția în natură 
respectă procentul de 

10% din totalul valorii 
eligibile? 
 

Se verifică  în Anexa J - Bugetul indicativ al 
proiectului dacă se respectă  limita maximă de 

10% din valoarea totală eligibilă și raportul de 
evaluare a contribuției în natură ANEVAR. 

   

http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm


                                                             
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014-20120 

 

 
Observaţii experţi 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................. 

 

 

Primul expert FLAG Dunărea de Sud care efectuează verificarea bifează cu simbolul 
√ iar al doilea expert FLAG Dunărea de Sud care efectuează verificarea bifează cu 
simbolul √√. 

Observații Manager General FLAG Dunărea de Sud: 

......................................................................................................

.............................................. 

Manager General FLAG Dunărea de Sud: 
 APROBAT           RESPINS 

Nume şi Prenume: ................................. 
Semnătura........................................... 
Data:................................................. 
 

Nume/ 
prenume 
experţi 

Rezultatul verificărilor  Cererii de finanţare 
Semnătură 

experţi 
Conformă Neconformă Eligibilă Neeligibilă DATA 

Expert 1 
…………… 
 

    
 

……… 

 

Expert 2 
…………… 
 

    
 

……… 

 

  

  

 

 

 

 



Grupul de Acțiune 
locală pentru Pescuit 

Dunărea de Sud 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
Manual de procedură de verificare a conformității 

administrative și eligibilității  
Cod: POVCE e.I.r.2 

Ediția I 

Revizia 2 

Pagină 1 din 1 

Exemplar nr. 1 
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Anexa02 

Formular POVCE02 

 

 

FLAG Dunărea de Sud 

Nr. de înregistrare……………data……………..… 

 

În atenţia 

Denumirea Solicitantului ………………………………… 

Adresa Solicitantului………………………………… 

 

  

NOTIFICARE VIZITĂ ÎN TEREN 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

Vă facem cunoscut că în data de………………………………………….incepand cu 

orele……………….…………experţii / asistenţii tehnici ai FLAG Dunărea de 

Sud……………………………….…………………… vor efectua o verificare la locul de implementare 

al proiectului aferent cererii de finanţare cu nr de inregistrare 

……………………………………………. 

Vă rugăm să desemnaţi un reprezentant al structurii dvs. pentru participarea la 

efectuarea vizitei pe teren si verificării informaţiilor cuprinse in cererea de finanţare, 

conform prevederilor cuprinse in Ghidul Solicitantului. 

 

 

Intocmit, 

Expert 

Nume/ Prenume……………. 

 

 

 

 

Cu stimă, 

 

      Manager General FLAG 



Grupul de Acțiune 
locală pentru Pescuit 

Dunărea de Sud 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
Manual de procedură de verificare a conformității 

administrative și eligibilității  
Cod: POVCE e.I.r.2 

Ediția I 

Revizia 2 

Pagină 1 din 2 

Exemplar nr. 1 
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Anexa03 
Formular POVCE03 

FLAG .........................                                                                                                             

Nr. de înregistrare……………data……………..…    

          

Raport de verificare pe teren 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii 

teritoriale 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014 - 2020 

Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..  

Acțiunea nr……………………………………………………………………………………………..                

Titlul proiectului : …………………………………………………………………………… 

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei);  Fonduri publice..(%) 

 
 

Cod SMIS                     

Nr. de 

înregistrare 

FLAG 

 

 

                   

Solicitant Responsabil legal 

Denumire…………………………………………………….. 

Tel/fax………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………… 

Nume …………………………… 

Prenume ………………………… 

Funcţie   ………………………… 

 

Localizarea proiectului………………………………………… 

Descrierea situaţiei existente la momentul  vizitei pe teren 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Observatii: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Verificarile s-au axat pe analizarea si verificarea realitatii informatiilor din cererea 

de finantare si documentele justificative la locul de implementare al proiectului. 

 

ATENTIE! Argumentaţi la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea 

verificării sau consultarii lui, precum si concluzia desprinsa in urma verificării 

acestuia. 

 



Grupul de Acțiune 
locală pentru Pescuit 

Dunărea de Sud 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
Manual de procedură de verificare a conformității 

administrative și eligibilității  
Cod: POVCE e.I.r.1 

Ediția I 

Revizia 1 

Pagină 2 din 2 

Exemplar nr. 1 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014-20120 

2 
 

Nr 

crt 

Obiectul analizei/verificarii Rezultatul verificării pe teren 

1. Datele de identificare ale 

terenului/imobilului unde se va 

realiza investitia corespund realităţii? 

Da Nu Nu este 

cazul 

2. Datele prezentate în Raportul de 

expertiză/alte rapoarte 

   

3. Au fost realizate fotografii la data 

vizitei pe teren pentru prezentarea 

situaţiei existente? 

   

4. Operaţiunea este încheiată în mod 

fizic sau implementată integral la 

data depunerii cererii de finanţare? 

   

5. Alte verificări    

 

În urma verificării pe teren: 

□ Informaţiile din cererea de finanţare şi documentele justificative corespund 

realităţii la locul de implementare al proiectului. 

□ Informaţiile din cererea de finanşare si documentele justificative nu 

corespund realităţii la locul de implementare al proiectului. 

 

Expertul 1 va bifa cu , iar expertul 2 va bifa cu . 

 

Expert 1 

(Nume, prenume, semnatura, data)……………………………………………… 

Expert 2 

(Nume, prenume, semnatura, data)……………………………………………….. 
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Anexa04 
Formular POVCE04  

 

FLAG DUNĂREA DE SUD 
Nr. de înregistrare……………data……………..… 
 

În atenţia 

Denumirea Solicitantului ………………………………… 

Adresa Solicitantului………………………………… 

 
NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA / 

NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE  
 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 

Vă facem cunoscut că cererea dumneavoastra de finantare nerambursabila 
înregistrata la FLAG Dunărea de Sud: 

A fost declarata neconforma/neeligibila după verificarea conformitatii 

administrative si eligibilitatii 

Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă 

din următoarele motive: 

1) …………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………….. 

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se 

depune prin poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul/sucursala FLAG 

DUNĂREA DE SUD din Comuna Suhaia, Județul Teleorman, Strada Nicolae Iorga, nr.3, 

Cămin Cultural Suhaia, et.1, cam.1 / Comuna Fântânele, Județul Teleorman, Strada 

Șoseaua Turnu-Măgurele în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei 

Notificări, conform procedurii operationale de solutionare a contestatiei, publicată 

pe site-ul FLAG www.flagdunareadesud.ro. 

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul 

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. 

Întocmit,  
Cu stimă, 

Manager General FLAG, 

Nr de  

inregistrare 

FLAG 

                      

Cod SMIS  

 

                     

http://www.flagdunareadesud.ro/
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Anexa 05 

Formular POVCE05 

FLAG .........................                                                                                                             

Nr. de înregistrare……………data……………..…    

      

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE 

 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii 

teritoriale 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014 - 2020 

Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..  

Acțiunea nr……………………………………………………………………………………………..                

Titlul proiectului : …………………………………………………………………………… 

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei);  Fonduri publice..(%) 

 
 

Cod SMIS                     

Nr. de 

înregistrare 

FLAG 

 

 

                   

Solicitant Responsabil legal 

Denumire…………………………………………………….. 

Tel/fax………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………… 

Nume …………………………… 

Prenume ………………………… 

Funcţie   ………………………… 

 

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate 

…………………………………………………. asupra Cererii de finanţare având nr de 

inregistrare………………… a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le 

prezentăm în partea I din acest formular. 

Va rugăm  să completaţi partea a II-a a formularului şi să transmiteti clarificarile 

FLAG DUNĂREA DE SUD în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau 
documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate… ……………………… 

 
Cu stimă, 

 
Manager General FLAG, 
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PARTEA I 

A se completa de expertul  FLAG/experți externi/comitet de selecție 
 

 

Nr. 

crt. 

Referinţa 

(document 

/pct. din 

doc.) 

Subiecte de clarificat/Document lipsă 

1   

2   

 

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente  

1…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu 

originalul  

2…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu 

originalul 

3…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu 

originalul 

4…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu 

originalul 

5…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu 

originalul 

 

Expert,  

( nume,  prenume, semnătura, ştampila, data) 

 

PARTEA II 
A se completa de Solicitant  

1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menţionate în Partea I : 
 

Nr. 

crt. 

Referinţa 

(document /pct. din 

doc.) 

Precizări 

1   

2   
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Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate: 
  

1…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu 

originalul 

 2…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu 

originalul 

 

Reprezentant legal 

( nume,  prenume, semnătura, ştampila, data) 
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Anexa 06 

Formular POVCE06 
 

APROB, 

              Manager General 

 FLAG 

SOLICITANT…………………………………….. 

 
SOLICITARE DE RENUNȚARE 

la cererea de finanțare 
 

CĂTRE:  

Vă rugăm să aprobati renuntarea la cererea de finanțare înregistrată la FLAG cu nr. de 

înregistrare: 

 

pentru proiectul cu titlul…………………………………………………………………, înregistrat la FLAG 

in sesiunea din luna…………………anul…………. din următorul motiv: 

_____________________________________ 

Reprezentant legal al solicitantului: 
 

Nume................................... 

Prenume............................... 

Semnătura............................. 

Nr de  inregistrare 

FLAG 

                      

Cod SMIS  

 

                     



Grupul de Acțiune 
locală pentru Pescuit 

Dunărea de Sud 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
Manual de procedură de verificare a conformității 

administrative și eligibilității  
Cod: POVCE e.I.r.2 

Ediția I 

Revizia 2 

Pagină 1 din 1 

Exemplar nr. 1 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014-20120 

 

                                                                                                                                                                                                        

Anexa 07                                                                                                                                                                                                             

Formular POVCE07 

 

 

Registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare 

 

Nr 
crt 

PU Ob
.Sp
eci
fic 

Mă
su
ra 

Cod 
SMIS 

Numar 
CF 

Dat
a 
CF 

Denumir
e 
proiect 

Solicita
nt 

Valoar
e 
totală 

Valoare 
eligibilă 
estimat
ă 

Valoare 
neramb 
estimată 

Ju
deț 

Tip 
beneficia
r 

Descri
ere  

Dat
e 
cont
act 

Loc
alit
ate 

Cod 
pos
tal  

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

....

.. 
                 

n                  
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Anexa08 
Formular POVCE08 

 
  

 
ETICHETA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020 
 
 
 
 

 

Nr. de înregistrare………….Data înregistrării……………………….. 
 

Nr. de 
înregistrare CF 

           

 
(se completează cu nr. alocat din Registrul special de înregistrare al CF) 

 
Înregistrat de: 
Semnătura: 

Prioritatea Uniunii nr: 
Măsura nr: 

Valoarea Nerambursabilă (FEPAM+BN)…………………. lei, Fonduri………    % 

Titlul proiectului: 
Durata de implementare: ….. luni 

Solicitant Responsabil Legal de proiect 

Denumire: 
Statut juridic:          Tel/Fax: 
Adresa: 
e-mail: 

Nume: 
Prenume: 
Funcție: 

 
 

Se completează la calculator cu majuscule de către expertul care înregistrează 
Cererea de finanțare. 
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                                                                                                                                            Anexa 09 
Formular POVCE09  

                                                                                                                       

BORDEROU 

 de transmitere a documentelor  

 

Nr. De inregistrare:..................../data............................................ 

De la……………………………………………………………........................................... 

................................................................................................ 

(nume, prenume, semnătura, data, stampila- dupa caz) 

Vă transmitem atașat următoarele documente: 

Nr. 
Crt.  

Numărul de înregistrare al 
documentului  

Denumirea documentului  

1   

2   

3   

4   

 

 

 

Am predat...................... 
(nume, prenume, semnătura, data) 

 

 

Am primit: 
............................................................................ 
(nume, prenume, semnatură, data) 
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Anexa10 
Formular POVCE10 

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANȚARE 

Prioritatea Uniunii Nr:................ 
Măsura nr:................................ 
Titlul proiectului.................................................................. 
Durata de implementare.............................(luni); 
Valoarea eligibilă......................................(lei); Fonduri publice.......(%) 

Nr. înregistrare CF                     

Cod SMIS                     
 

                    Solicitant  

 
Denumire................................................... 
Statut 
juridic..................Tel/fax..................Email.......... 

 

 
 

Reprezentant legal de proiect  

 
Nume .......... ........................Prenume............................... 
Funcție...................... 
 
 

Statut juridic.................... 
Tel/fax.............. 
Email................................ 
 

 
 
 
 

 

 

I. Etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității  

Nr. 
crt 

Activitate Instituție 
Data 

intrare 
Data 
ieșire 

 Întocmit  Documente generate 
sau completate 

Observații 
Nume Funcția Semnătura 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Primirea/ înregistrarea CF, FLAG      Anexa 07 – Registrul  
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înființarea dosarului 
administrativ 

special de înregistrare 
al CF 

2 
Completare și atribuire 

eticheta de înregistrare 
FLAG 

     Anexa 08 - Eticheta CF  

3 
Verificarea conformității 

administrative/eligibilității  a 
Cererii de Finanțare 

FLAG 

     Anexa 01- Lista de 
verificare a 

conformității 
administrative și 

eligibilității 

 

4 Notificare vizită în teren FLAG 
     Anexa 02 - Notificare 

vizită în teren 
 

5 
Întocmirea Raportului de 

verificare pe teren 
FLAG 

     Anexa 03 -  Raport de 
verificare pe teren 

 

6 
Completarea borderoului de 
transmitere a documentelor 

FLAG 
     Anexa 09 - Borderoul de 

transmitere a 
documentelor 

 

7 

Solicitarea de informații 
suplimentare  in etapa de 
aprobare a conformității 

administrative 

FLAG 

     Anexa 05 - notificare de 
informații suplimentare 

 

8 

Aprobarea Listei de verificare a 
conformității administrative 

/eligibilității Cererii de 
finanțare si a Raportului de 

verificare pe teren (dacă este 
cazul) 

FLAG 

     Anexa 01- Lista de 
verificare a 

conformității 
administrative și 

eligibilității și Anexa 
03-Raport de verificare 

pe teren 

 

9 
Transmiterea Notificării cu 
privire la neconformitatea 

FLAG 
     Anexa 04 - Notificarea 

cu privire la 
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administrativă /neeligibilitatea 
CF 

neconformitatea/neelig
ibilitatea cererii de 

finanțare 

10 

Transmiterea listei 
contestațiilor către secretarul 

comisiei de soluționare a 
contestațiilor 

 

     Anexa 12 – Lista 
contestațiilor 

 

11 

Transmiterea Dosarului 
administrativ al cererii de 
finanțare către secretarul 
comisiei de soluționare a 

contestațiilor 

FLAG 

     Anexa 09 - Borderoul de 
transmitere a 
documentelor 

 

12 
Transmiterea către experții 

externi evaluatori 
 

     Anexa 09 - Borderoul de 
transmitere a 
documentelor 

 

 

 

II. Etapa de evaluare tehnico-economică și selecție 

Nr. 
crt 

Activitate Instituție 
Data 

intrare 
Data 
ieșire 

 Întocmit  
Documente generate 

sau completate Observații 

Nume Funcția Semnătura  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 
Transmiterea notificării de 

informații suplimentare 
FLAG 

     Anexa 05 - notificare de 
informații suplimentare 

 

14 
Întocmirea grilei de evaluare 

tehnică 
Experți 
externi 

     Anexa 01 - grilă de 
evaluare calitativă 
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tehnică 

15 
Întocmirea grilei de evaluare 

economică 

Experți 

externi 

     Anexa 02- grilă de 
evaluare calitativă 

economică 

 

16 Întocmirea grilei de punctaj FLAG 
     Anexa 03- grilă de 

punctaj 
 

17 
Notificarea privind rezultatul 
etapei de evaluare tehnică, 

economică și a grilei de punctaj 
FLAG 

     Anexa 05- notificare 
privind evaluarea 

calitativă și punctajul 

 

18 

Transmiterea dosarului 
administrativ al cererii de 
finanțare către secretarul 
Comisiei de soluționare a 

contestațiilor 

FLAG 

     
Anexa 09- Borderoul de 

transmitere a 
documentelor 

 

19 

Transmiterea dosarului 

administrativ al Cererii de 
finanțare către Comitetul de 

selecție 

FLAG 

     
Anexa 09- Borderoul de 

transmitere a 
documentelor 

 

20 Raport intermediar de selecție FLAG 
     Anexa 07 –Raport 

intermediar 
 

21 

Notificarea beneficiarului 
privind selectarea/ selectarea 

fără finanțare/respingerea 
cererii de finanțare 

FLAG 

     Anexa 06 - Notificarea 
privind selectarea/ 

selectarea fără 
finanțare/respingerea 
cererii de finanțare 

 

22 

Transmiterea dosarului 
administrativ al cererii de 
finanțare către secretarul 

Comisiei de soluționare a 

FLAG 

     
Anexa 09- Borderoul de 

transmitere a 

documentelor 
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contestațiilor 

23 Raport final de selecție FLAG      Anexa 07 –Raport final  

24 

Transmiterea Cererii de 
finanțare și a dosarului 
administrativ către DGP 

AMPOPAM 

FLAG 

     
Borderou de 
transmitere 
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Anexa11 

Formular POVCE11 

 

 

MATRICEA DE ÎNLOCUIRE 

 

 

În cazul absenței ca urmare a: 

 concediului de odihnă,  

 concediului  medical,  

 învoirii,  

 oricare alta situaţie care necesita inlocuirea unui membru al FLAG ( inclusiv apariţia 

conflictului de interese)  

 

și ținând cont de: 

 

 asigurarea transparenței in procesul de evaluare a proiectelor 

 schema de repartizare a proiectelor pentru personalul FLAG DUNĂREA DE SUD 

atribuțiile salariatului vor fi preluate astfel: 

 

(1) In situaţia in care managerul general lipseşte si atribuţiile acestuia sunt preluate de 

către managerul de proiect și expert 1, atribuțiile acestuia de realizare a verificării “4 

ochi” a eligibilităţii solicitanţilor si proiectelor si a verificării “4 ochi” a conformităţii 

administrative  sunt  preluate de către un expert, desemnat prin decizie interna.  

(2) In același timp nu pot lipsi trei experți; 

(3) Managerul general inlocuieste managerul proiect și oricare expert;  

(4) Experți se inlocuiesc conform tabelului cu responsabilitati prezentat mai jos in baza 

unei decizii interne emisa de catre managerul general. 

 
 

Managerul 

Managerul general este 

înlocuit de:  

Manager proiect 

Expert 1 

Managerul general 

înlocuiește:  

Manager proiect 

Expert 1 

Expert 2 

Expert 3 
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Tabelul cu responsabilități: 

 

Expert Înlocuiește Este înlocuit 

1 MG, 2 MG, MP, 2 

2 1 MG, MP, 1 

3 1, 2 MG, MP, 1, 2 

Manager proiect (MP) MG MG, 1, 2, 3 

Manager general (MG) MP,1, 2, 3 MP, 1 
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Anexa 12 
Formular POVCE12  

                                         

FLAG DUNĂREA DE SUD 

Nr. înregistrare…../…………………         

                                                                       

LISTA CONTESTAȚIILOR DEPUSE DUPĂ ETAPA DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ/ 

ELIGIBILITATE A CERERILOR DE FINANȚARE 

 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și 
sporirea coeziunii teritoriale 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 
2014-2020 
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………..                 

 

I. Valoarea publică totală a cererilor de finanțare pentru care s-au depus 

contestații (lei)………………………………………………….. 

II. Lista cererilor de finanțare pentru care au fost depuse contestații, în cadrul 

sesiunii: 

Nr. 
Crt. 
 

Nr. 
înregistrare 
CF/ Cod SMIS 

Solicitant  Titlul 
proiectului 

Valoare 
eligibilă 
(lei) 

Valoarea 
ajutorului 
public 
nerambursabil 
(lei) 

Obs.  

1       

2       

3       

4       

 

 

Întocmit: 
...................................................
......................... 
(nume, prenume, semnătură, data) 

Avizat: 
.................................................
........................... 
(nume, prenume, semnătură, data) 
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Anexa 01 

Formular POECI01 

 

 

DECLARAŢIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE,  

CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE  

 

 

Subsemnatul/subsemnatul………….................................................... (nume, 

prenume) în funcția de Secretar/ Expert /Manager general/ Membru/ Presedinte/ Expert 

extern in cadrul CMP/ Comitetul de selectie/ Comisie de solutionare contestatii al FLAG 

Dunărea de Sud, nominalizat pentru a realiza verificarea conformitatii administrative si 

eligibilitatii/ evaluarea tehnico - economice si de punctaj/selecția/ soluționarea 

contestației următoarei cereri de finanțare: 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea 
coeziunii teritoriale 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014 - 2020 
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..                 

Titlul proiectului : …………………………………………………………………………… 
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei);  Fonduri publice..(%) 

 
 

Cod SMIS                     

Nr. de 

înregistrare 

FLAG 

 

 

                   

Solicitant Responsabil legal 

Denumire……………………………………………………… 
Tel/fax…………………………………………………………. 
Email …………………………………………………………… 

Nume …………………………… 

Prenume ………………………… 

Funcţie   ………………………… 

 

Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat și OOG 66/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere: 

- Nu acord servicii de consultanță solicitantului; 

- Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului 

și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de 

supervizare al solicitantului; 

- Nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoane care 

dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului 

care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de 

supervizare al solicitantului; 
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- Nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul 

procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererii de finanțare. 

- Nu deţin părţi sociale și nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere ori de supervizare acţiuni din capitalul subscris al societăţii comerciale de 
consultanţă sau asocierii de societăţi de consultanţă care a elaborat cererea de 
finanţare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanţă pentru acesta; 

- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care 
deţin părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte 
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al societăţii 
comerciale de consultanţă sau asocierii de societăţi de consultanţă care a elaborat 
cererea de finanţare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanţă 
pentru acesta; 

În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt  in incompatibilitate, voi declara 

aceasta imediat şi voi propune sa fiu înlocuit/ă în verificarea cererii în cauza, în 

conformitate cu prevederile procedurii operaţionale pentru evitarea conflictului de 

interese.  

Nume și prenume……………………. 

Data……………………………………. 

Semnătura, 
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