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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 
revizie 
i(M  modificare, A 
– adăugare, 
S – suprimare) 

Data la care se 
aplică 
prevederile 
ediției sau 
reviziei ediției  

2.1. Ediția I Elaborarea 
ediției I a 
manualului 

M  

2.2     

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. Comunicarea documentului către personalul 
FLAG Dunărea De Sud se efectuează prin intermediul poștei electronice. 
 

b) Se va publica pe site-ul FLAG Dunărea de Sud www.flagdunareadesud.ro 
c) Experților externi din cadrul FLAG Dunărea de Sud. 

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

Scopul acestei procedurii este de a asigura un cadru transparent al procesului de 
evaluare și selectare a cererilor de finanțare care vor fi finanțate din Strategia de 
Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a FLAG Dunărea de Sud, vizându-se promovarea unor 
proiecte de calitate, ca premisă a absorbției  eficiente a fondurilor comunitare. 

5.Domeniul de aplicare 
 

Prezenta procedură se referă la procesul de evaluare calitativă tehnică și 
economică și de selecție a cererilor de finanțare destinate obținerii de sprijin 
financiar nerambursabil din cadrul Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a 
FLAG Dunărea de Sud. 

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;  
-  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 
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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) 2015/2252 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. 

6.2. Legislație națională 
- OG 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 aplicarea 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; 

- 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; 
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- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca 

regii autonome și societăți comerciale; 

- Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011; 

- 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; 

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice. 

 
 

6.3.  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. 

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

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

3. 
Beneficiar 

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

4. 
Cerere de finanţare      

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

5. 
 

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 
vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.  

6. 

 
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. 

7. 

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. 

8. 
Eligibilitate  

Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le 
îndeplinească în vederea calificării pentru a obține 
finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM. 

9. 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. 

10. 
 

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 

11. Grup de Acțiune Locală 
(FLAG) 

Un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din 
reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice 
locale, ai sectorului privat și ai societății civile, având 
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aceleași interese și obiective pentru a elabora și 
implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în 
domeniul pescuitului și acvaculturii, selectat de către 
DGP-AM POPAM. 

12. 

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.  

13. 
MY SMIS 

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

14. 
Operațiune 

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

15. 
Pescar 

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

16.  

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. 

17. 
 Prioritatea Uniunii 

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

18. 
 

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.  

19.  
Proiect 

O serie de activități economice indivizibile cu 
obiectivele stabilite, concepute pentru a produce un 

rezultat specific într-o perioadă de timp dată.  

20. 
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. 

21. 
 

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.  

22. 
 

Valoarea totală a 
proiectului 

Totalul  cheltuielilor  eligibile  şi  neeligibile  necesare  
pentru  realizarea proiectului. 

23. Zonă de pescuit și 
acvacultură 

Zonă cu un țărm marin fluvial sau lacustru ori 
incluzând iazuri, heleștee, un râu sau un bazin 
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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 
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 
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8.Descrierea activității 

8.1. Generalități 
Procedura de evaluare și selectare a cererilor de finanțare distinge activități pe care 
FLAG Dunărea de Sud  urmează să le realizeze în legătură cu analizarea cererilor de 
finanțare prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil din Strategia de 
Dezvoltare Locală a Zonei Pescărești Dunărea de Sud 2014 - 2020, activități care au 
în vedere următoarele : 
 -  activități care au în vedere evaluarea calitativă tehnică și economică a cererilor 
de finanțare; 

- activități care au în vedere selectarea cererilor de finanțare depuse de către 
potențialii beneficiari. 
 
Principalele activități ale procesului de evaluare și selectare a cererilor de 
finanțare sunt următoarele: 
 
- Evaluarea calitativă tehnică și economică a cererilor de finanțare și 

întocmirea Grilelor de selecție corespunzătoare măsurii; 
- Selecția cererilor de finanțare este Structurată în două etape, respective 
selecția intermediară a cererilor de finanțare și selecția finală a acestora. 

8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate  
 

Nr. crt. Denumire  Proveniență 

1. Grilă de evaluare calitativă tehnică (Anexa 1) Expert extern 

2. Grilă de evaluare calitativă economică (Anexa 
2) 

Expert extern 

3. Grila de punctaj   (Anexa 3)                                                                     Expert extern 

4. Notificarea privind evaluare calitativă și 
punctaj (Anexa 4) 

FLAG 

5. Notificarea privind selectarea / selectarea fără 
finanțare / respingerea cererii de finanțare 
(Anexa 5) 

FLAG 

6. Raport intermediar/final/revizuit (Anexa 6) FLAG 

7. Grilă de selecție (Anexa 7) FLAG 

8. Notificare de solicitare a informațiilor 
suplimentare (Formular POVCE05) 

FLAG 

9. Cererea de renunțare la cererea de finanțare 
(Formular POVCE06) 

FLAG 

10. Declarația de evitare a conflictului de interes 
(Formular POECI01) 

FLAG 

11. Pista de audit a cererii de finanțare (Formular 
POVCE10) 

FLAG 
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8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate: 
Grilele de evaluare calitativă tehnică Anexa 01 (Formular POES01) /economică 
Anexa 02 (Formular POES02) sunt documentele emise de către experții tehnic și 
economic externi cooptați de FLAG Dunărea de Sud implicați în evaluarea calitativă 
tehnică / economică a unei cereri de finanțare, care cuprind criterii / subcriterii 
de evaluare calitativă. 

Grila de punctaj/selecție Anexa 03(Formular POES03.1/POES03.2, Anexa 07 
formular POES07) este documentul emis de către expertul extern/membru în 
Comitetul de selecție implicat în evaluarea unei cereri de finanțare care cuprinde 
criterii/subcriterii de selecție pentru fiecare măsură în parte. 

Notificarea privind punctajul obținut în urma etapei de evaluare calitativă / 
punctaj Anexa 04 (Formular POES04) este un document de informare a 

solicitantului, emis de FLAG Dunărea De Sud în urma etapei de evaluare calitativă a 
cererilor de finanțare. 

Notificarea privind selectarea / selectarea fără finanțare / respingerea cererii 
de finanțare Anexa 05 (Formular POES05) este un document de informare a 
solicitantului, emis de FLAG Dunărea De Sud în urma etapei de selectare a cererilor 

de finanțare. 

Raport de selecție intermediar/final/revizuit al cererilor de finanțare depuse 
în cadrul apelului  Anexa 06(Formular POES06) este documentul emis de către 
Comitetul de selecție al FLAG Dunărea De Sud la finalizarea etapei de selecție. 

Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (Formular POVCE05) este 
un document emis de către expertul FLAG Dunărea De Sud implicat în etapa de 
evaluare calitativă tehnico-economică a unei cereri de finanțare care este transmis 
solicitantului în vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare. 

Cererea de renunțare la cererea de finanțare (Formular POVCE06) este 
documentul transmit 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 interes (Formular POECI01) este 
document de angajament asumat de expertul intern/extern implicat în 
evaluarea/selecția cererii de finanțare. 

Pista de audit a cererii de finanțare (Formular POVCE10) este document 
completat de către experții FLAG Dunărea De Sud cu ocazia realizării etapei de 
evaluare calitativă tehnico-economică și selecție a unei cereri de finanțare. 
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1.Resurse materiale  
 - echipamente informatice; 

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

8.3.2.Resurse umane 
Conform ROF și fișelor de post. 

Experți evaluatori externi 

8.3.3. Resurse financiare 
Sunt asigurate prin bugetul Costurilor de funcționare și animare al  FLAG Dunărea 
de Sud, conform contractului de finanțare nr.61/23.03.2017. 

9. Modul de lucru 
Cererile de finanțare conforme administrativ  și eligibile sunt evaluate din punct de 
vedere tehnic și economic pe baza grilelor de evaluare calitativă tehnică și 
economică, precum și a criteriilor de selecție aprobate de către Adunarea Generală 
a FLAG Dunărea De Sud pentru fiecare măsura în parte. 

 

IMPORTANT! 

Declarația de evitare a conflictului de interes (Formular POECI01), se va 
semna pentru fiecare cerere de finanțare în parte, de către personalul FLAG 
Dunărea De Sud și experții externi care realizează evaluarea / selecția 
acesteia. 

Selectarea cererilor de finanțare se face în două etape și anume: 

- Evaluarea calitativă tehnică și economică a cererilor de finanțare pe de o 
parte și întocmirea Grilelor de selecție corespunzătoare măsurii, pe de altă 
parte; 

- Selecția cererilor de finanțare este se realizează în baza raportului întocmit 
de Comitetul de selecție și este structurat în doua etape, respectiv, Selecția 
parțială a cererilor de finanțare - Raportul intermediar al Cererilor de 
finanțare și Selecția finală a acestora - Raportul final al Cererilor de 
finanțare. 

FLAG Dunărea De Sud va organiza depunerea de proiecte în cadrul sesiunilor 
închise, astfel încât selecția va fi realizată în baza competiției între aplicațiile 
eligibile depuse. 



  

 
Grupul de Acțiune 

Locală pentru Pescuit 
Dunărea de Sud 

 
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: 

Manual de procedură pentru evaluarea și selectarea 
cererilor de finanțare 

 
Cod: POES e.1.r.3 

Ediția I 

Revizia 2 

Pagină 12 din 24 

Exemplar nr. 1 

 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCARESTI DUNĂREA DE SUD 

2014-2020                                                                         

 

Selecția proiectelor în vederea finanțării nerambursabile se va realiza în ordinea 
descrescătoare a punctajului obținut în baza criteriilor de selecție, în limita 
sumelor disponibile aferente apelului. 

Sumele aferente proiectelor selectate de FLAG care au fost retrase, declarate 
neconforme sau neeligibile, precum și sumele dezangajate ca urmare a rezilieri 
și/sau finalizării proiectelor pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, după cum 
urmează: 

- Prin suplimentarea alocării pe sesiune – dacă perioada de depunere aferentă 
apelului nu s-a încheiat și dacă permite sistemul informatic SMIS – cu prelungirea 
duratei apelului de depunere proiecte cu perioada necesară pentru ca apelul 
depunere proiecte cu finanțarea majorată să se deruleze pe durata a minimum 30 
de zile; publicitatea majorării finanțării și prelungirii duratei apelului de 
depunere proiecte se va realiza prin aceleași modalități folosite la lansarea unui 
apel de depunere proiecte; 

- La următorul Apel de depunere proiecte, cu excepția sumelor dezangajate din 
proiectele finalizate; 

- La ultimul Apel de depunere proiecte, în cazul dezangajărilor din proiectele 
finalizate. 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni (pentru aceeași alocare financiară, 
sau pentru o alocare financiară mărită prin realocare în urma situațiilor descrise 
mai sus), un solicitant declarat eligibil și selectat de către FLAG, se retrage și 
rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant 
eligibil din aceeași sesiune, dar care nu a fost selectat cu finanțare de către FLAG, 
sau în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către FLAG este 
declarat neeligibil de către AM POPAM, iar în urma unei eventuale contestații 

proiectul rămâne respins, și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă 
poate fi realocată către un alt solicitant declarat eligibil de către FLAG, dar 
selectat fără finanțare, în cadrul aceluiași apel pentru măsura respectivă sau în 
cazul unui apel ulterior. 

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru 
sesiunea respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din 

planul financiar al FLAG. 

În ambele situații, FLAG va emite un Raport de Selecție revizuit aferent aceleiași 
sesiuni, în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, 
provenite din sume/economii ca urmare a rezilierii/modificarea ajutorului public 
aprobat conform contractelor de finanțare, finalizarea contractelor de finanțare, 
sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin 

declararea ca neeligibile la nivelul AM POPAM a unor proiecte declarate eligibile și 
selectate de către FLAG și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Se vor 
utiliza economiile provenite din dezangajarea sumelor aferente contractelor 
finalizate numai la ultimul apel de selecție și numai în cadrul măsurilor SDL de 
unde provin sumele disponibilizate. Emiterea Raportului de Selecție revizuit se 
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realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului Final de Selecție. 
Realocarea sumelor disponibile în cadrul aceleiași măsuri nu necesită acordul AM 
POPAM. 

Realocarea fondurilor, rămase disponibile, către alte măsuri necesită aprobare din 
partea AM POPAM. 

În situația angajării întregii sume alocate prin bugetul schemei de ajutor de 
minimis sau atunci când sunt întrunite premisele angajării întregii sume (există 

proiecte aprobate de DGP AM POPAM aflate în etapa de pre-contractare sau 
contractare) alocate prin bugetul schemei de minimis aprobată prin OMADR nr. 
208/2018, proiectele selectate de FLAG care se supun ajutorului de minimis, care 
au fost depuse și înregistrate la DGP AM POPAM, vor fi returnate FLAG-urilor fără a 
fi necesară parcurgerea procedurii de verificare a acestora. Returnarea proiectelor 
se va face în baza unei adrese de înaintare întocmită de expertul CDL, responsabil 
de FLAG, după consultarea Anexei nr. 24 actualizată și Anexei 2.1 Lista proiectelor 
în așteptare selectate fără finanțare. 

De asemenea, în situația angajării întregii sume alocate prin bugetul schemei de 
ajutor de minimis sau atunci cand sunt întrunite premisele angajării întregii sume 
(există proiecte aprobate de DGP AM POPAM aflate în etapa de pre-contractare sau 
contractare) alocate prin bugetul schemei de minimis aprobată prin OMADR nr. 
208/2018, nu vor mai fi primite și înregistrate la DGP AM POPAM cereri de finanțare 
selectate de FLAG-uri care se supun schemei de ajutor de minimis. 
 
Pentru sesiunea închisă, FLAG Dunărea De Sud va publica pe site-ul propriu, la 
sediul FLAG și primăriile partenere precum și în mass-media on-line, lansarea 
apelului precizând suma totală alocată și perioada de depunere. 

Evaluarea tehnico economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul 
informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de „ evaluare flux scurt„ (elaborată 
de MDRAPFE). 

Evaluarea tehnico - economică a cererilor de finanțare se face în doua etape, și 
anume:  

9.1. Evaluarea tehnică și economică a cererii de finanțare 
După aprobarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, 
managerul general FLAG transmite dosarul administrativ împreună cu Cererea de 
finanțare pe baza unui borderou de transmitere a documentelor (Formular 
POVCE09) către doi experți externi, unul tehnic și unul economic, în vederea 
evaluării calitative tehnice și economice precum și completării grilelor de selecție. 

9.1.1. Evaluarea calitativă a cererilor de finanțare 
Evaluarea calitativă tehnică și economică se va realiza de către fiecare expert în 
parte, pe baza grilei de evaluare calitativă tehnică Anexa 01(Formular POES01) / 
economică Anexa 02 (Formular POES02). Astfel, în termen de 5 zile lucrătoare, 
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fiecare expert va completa Grila de evaluare calitativă tehnică/economică și va 
justifica la rubrica observații din grilă opțiunea aleasă pentru fiecare criteriu / 
subcriteriu. 

Experții pot cere informații suplimentare (Formular POVCE05) în cazul în care 
dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în interiorul lui, 
precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele 
pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli 
eligibile/neeligibile nu este făcută corect. 

Experții pot propune 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 disproporționate în raport cu obiectivul proiectului, 
o Fie nu sunt rezonabile. 

În cazul în care diminuare bugetului depășește 20% din valoarea solicitată 
spre finanțare, cererea de finanțare este respinsă, cu excepția cazului în care 
această diminuare intervine ca urmare a neacceptării contribuției în natură. 

9.1.2.  Completarea grilelor de punctaj aferente cererii de finanțare 
După completarea grilelor de evaluare calitativă tehnică/economică, experții 
externi vor completa grilele de punctaj (Formular POES03.1/POES03.2) acordând 
punctaje aferente fiecărei criteriu / subcriteriu, justificând punctajul acordat. 

Punctajul final acordat unei Cereri de finanţare este media aritmetică dintre 
punctajul final acordat criteriilor: care demonstrează viabilitatea tehnică, 
financiară și economică, care demonstrează calitatea proiectului şi care asigură 
contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivelor SDL, în conformitate cu 
formularul POES03.1/POES03.2. 
 
După completarea Grilelor de evaluare calitativă tehnică și economică și a grilelor 
de punctaj, fiecare expert va completa Pista de audit (Formular POVCE10) și va 
transmite dosarul administrativ al Cererii de finanțare, pe baza unui borderou de 
transmitere a documentelor (Formular POVCE09) către managerul FLAG. 

9.2. Selecția Cererilor de Finanțare 
Procesul de selecție a cererilor de finanțare se realizează după încheierea etapei 
de evaluare calitativă tehnico economică și de acordare a punctajului cererilor 
depuse în cadrul sesiunii. 
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După finalizarea evaluării calitative tehnico economică și de acordare a 
punctajului, in termen de 2 zile lucrătoare, un expert  FLAG,  desemnat  de 
managerul general,  întocmește  convocatorul întrunirii Comitetului de selecție.  

Documentele aferente vor fi predate de către expertul FLAG secretarului 
Comitetului de selecție pe baza unui borderou de transmitere a documentelor 
(Formular POVCE09). 

Selecția Cererilor de finanţare va fi realizată de Comitetul de selecţie a proiectelor 

ales de Adunarea generală a FLAG, format din 9 membrii, din care peste 50% vor fi 
din mediul privat și societatea civilă. Comitetul de selecție este format din 
președinte cu drept de vot și 8 membrii cu drept de vot. Secretariatul  Comitetului 
de selecție este asigurat de un expert FLAG, fără drept de vot, nominalizat prin 
decizia Consiliului Director. 

Proiectele vor fi selectate cu votul favorabil al cel puţin 2/3 din membri prezenţi ai 

Comitetului. Pentru validarea votului este necesar ca la şedinţa prin care se aprobă 
un proiect să fie prezenţi jumătate plus unu din membri Comitetului, din care 
peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 
 
Atribuțiile Comitetului de selecție sunt următoarele: 

 Se asigură că selecția cererilor de finanțare se face conform criteriilor de 
selecție aprobate de Adunarea Generală FLAG, cu respectarea prevederilor 
SDL; 

 Asigură transparența, tratamentul egal și garantează evitarea conflictelor de 
interese în cadrul FLAG Dunărea de Sud; 

 Membrii cu drept de vot analizează următoarele documente: 

o Cererea de finanțare împreună cu dosarul administrativ aferent. 

 Decide cu 2/3 de voturi aprobarea/ respingerea în vederea finanțării a 
cererii de finanțare; 

 Solicită potențialilor beneficiari, informații suplimentare dacă este cazul; 

 Se asigură de faptul că, cheltuielile considerate neeligibile în cadrul analizei 
efectuate de către experții externi sunt înscrise în Raportul Comitetului de 
selecție fiind aduse ulterior la cunoștința solicitantului prin Notificarea 
solicitantului Anexa 04 (Formular POES04) pentru refacerea bugetului 
indicativ al proiectului; 

 Verifică răspunsul potențialilor beneficiari la solicitarea de informații 

suplimentare, inclusiv bugetul indicativ refăcut, dacă a fost solicitată 
modificarea acestuia; 

 Semnează Raportul Comitetului de selecție, întocmit de către secretarul 
Comitetului de selecție Anexa 06 (Formular POES06); 

 Transmite Raportul împreună cu toate documentele suport Managerului 

General FLAG, prin intermediul secretarului Comitetului de selecție. 
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Înainte de începerea procesului de selecție membrii și secretarul Comitetului de 
selecție sunt obligați să semneze pe propria răspundere o Declarație de 
confidențialitate și imparțialitate (Formular POECI01).   

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de selecție completează grila de selecție 
Anexa 07 ( Formular POES07) . După completarea grilelor de selecție, Comitetul de 
selecție va întocmi Raportul de evaluare intermediar Anexa 6 (Formular POES06).  

Selecția cererilor de finanțare se va face în ordine descrescătoare a punctajului 
obținut, în baza Raportului Comitetului de selecție. Dacă două sau mai multe 
proiecte au același punctaj, ordinea lor este stabilită după punctajul obținut 
pentru primul criteriu de selecție. Dacă și la acest criteriu proiectele au obținut 
același punctaj, ordinea lor este stabilită după punctajul obținut pentru 
următoarele criterii din Grila de punctaj. Proiectele care nu întrunesc punctajul 
minim necesar în vederea selectării sunt considerate respinse, indiferent dacă 

suma alocată permite finanțarea acestora. 

Solicitanții ale căror proiecte sunt selectate in vederea finanțării 
nerambursabile/selectate fără finanțare, precum și cei ale căror cereri de 
finanțare nu au fost selectate in vederea finanțării, sunt anunțați prin fax/e-
mail/poștă cu confirmare de primire la adresa de corespondență din cererea de 

finanțare, in termen de 1 zi lucrătoare Anexa 05 (Formular POES05).  

Notificarea va fi întocmită de către secretarul Comitetului de selecție și semnată 
de Președintele Comitetului. 

În cazul cererilor de finanțare respinse, notificarea va cuprinde motivele care au 
stat la baza respingerii acestora și posibilitatea de a face contestație în termen de 
10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, dar nu mai mult de 12 zile 
lucrătoare de la postarea pe site-ul www.flagdunareadesud.ro a raportului 
intermediar Anexa 06 (Formular POES06).  

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.  

Contestațiile depuse după termenul precizat mai sus vor fi respinse iar rezultatul 
obținut în cadrul etapei de selecție va fi menținut. 

Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor manualului de 
procedură privind soluționarea contestațiilor, în vigoare. 

http://www.flagdunareadesud.ro/
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După încheierea perioadei de depunere și soluționare a contestațiilor, dacă este 
cazul, în baza Raportului Comisiei de contestații, Comitetul de selecție va emite 
Raportul de selecție final Anexa 06 (Formular POES06), în care vor fi înscrise :  

- Lista cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării 

- Lista cererilor de finanțare selectate fără finanțare 
- Lista cererilor de finanțare respinse. 

Listele vor cuprinde: numele solicitanților, valoarea totală, eligibilă, 

nerambursabilă și punctajul obținut și va fi publicat pe pagina web a FLAG 
www.flagdunareadesud.ro.  

Raportul de selecție final va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai 
Comitetului de selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public cu 
respectarea prevederilor legislației în vigoare. Raportul de selecție va fi datat, 
avizat de către președintele FLAG/Reprezentantul legal al FLAG sau de un alt 

membru al Consiliului Director al FLAG mandatat în acest sens și va prezenta 
ștampila FLAG. Dacă unul dintre parteneri-persoană juridică membră în Comitetul 
de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui 
persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de 
selecție, fără a fi necesare alte aprobări, cu documente doveditoare. 

Solicitanții ale căror proiecte sunt cuprinse în Raportul final de selecție, sunt 

anunțați la adresa de corespondență din cererea de finanțare, în termen de 1 zi 
lucrătoare de la aprobarea Raportului final Anexa 05 (Formular POES 05). 

În cazul cererilor de finanțare selectate fără finanțare, Notificarea va cuprinde 
mențiunea că acestea, fie vor intra direct în clasamentul final din cadrul sesiunii 
următoare, (în cazul în care condițiile privind selecția cererilor de finanțare nu se 
modifică) cu punctajul obținut în urma selecției/ contestației (acesta nu mai poate 

fi contestat), fie vor fi finanțate în cazul apariției de fonduri neangajate 
(disponibile pentru finanțare) sau realocate din cadrul altor măsuri. Solicitantul 
trebuie să notifice FLAG Dunărea de Sud decizia privind acceptul/refuzul  
condițiilor prezentate mai sus. 

Notificarea va fi întocmită de către secretarul Comitetului de selecție  și semnată 
de Președintele Comitetului de selecție. 

Cererile de finanțare selectate în vederea finanțării  nerambursabile vor fi depuse 
la sediul central al AMPOPAM pe baza unui borderou. 

În momentul depunerii la AMPOPAM, proiectele selectate vor avea atașat 
obligatoriu Dosarul administrativ, care va cuprinde în original toate listele de 
verificare, grilele de punctaj, grilele de selecție, Raportul/Rapoartele de selecție 
emise de FLAG însoțit/e de declarațiile privind evitarea conflictului de interese și 
alte documente care au condus la selectarea Cererii de finanțare, după caz. 

http://www.flagdunareadesud.ro/


  

 
Grupul de Acțiune 

Locală pentru Pescuit 
Dunărea de Sud 

 
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: 

Manual de procedură pentru evaluarea și selectarea 
cererilor de finanțare 

 
Cod: POES e.1.r.3 

Ediția I 

Revizia 2 

Pagină 18 din 24 

Exemplar nr. 1 

 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCARESTI DUNĂREA DE SUD 

2014-2020                                                                         

 

Dacă urmare a verificărilor realizate de către experții AMPOPAM implicați asupra 
cererilor de finanțare evaluate și selectate de FLAG, se constată necesitatea 
reverificării/reevaluării/reluării etapei de selecție a cererii de finanțare, experții 
notifică FLAG-ul cu privire la reverificarea/reevaluarea/reluarea etapei de selecție 
a proiectelor depuse la AMPOPAM, printr-o adresă în care se vor specifica toate 
aspectele/erorile care au condus la necesitatea reverificării/reevaluării/reluării 
etapei de selecție, după caz. Cererea de finanțare însoțită de dosarul administrativ 
aferent, supusă reverificării/reevaluării/reluării etapei de selecție, după caz, va 
rămâne la DGP-AMPOPAM.  

Reverificarea/reevaluarea/reluarea etapei de selecție, după caz, a respectivei 
cereri de finanțare poate fi solicitată numai în situația în care expertul constată ca 
numai prin informații suplimentare nu pot fi clarificate elementele care să conducă 
la continuarea verificării respectivei cereri de finanțare sau în situația în care 
experții demonstrează că la nivelul FLAG nu s-au respectat în integralitate pașii 
procedurali prevăzuți în propriile proceduri, respectiv: nu sunt prezente liste de 
verificare, declarații de evitare conflict de interese, justificări ale verificatorilor și 
evaluatorilor, rapoarte de selecție și alte anexe obligatorii conform procedurilor 
proprii. În funcție de motivele invocate în notificare, managerul FLAG poate decide 

întrunirea comisiei de selecție, numai dacă cererea a fost selectată în mod eronat, 
din diverse cauze. În acest caz, se poate întocmi raportul de selecție corectat 
și/sau completat, însoțit de minuta comisiei de selecție prin care sunt prezentate 
justificările erorilor semnalate în notificarea AMPOPAM. Perioada de 
reverificare/reevaluare/reluare a etapei de selecție, după caz, trebuie să fie cât 
mai scurtă astfel încât procesul de verificare la AMPOPAM să continue cu 
celeritate. 

După finalizarea procesului de reverificare/reevaluare/reluare a etapei de selecție 
a cererii de finanțare, FLAG va transmite către DGP AMPOPAM documentele care 
vor completa dosarul administrativ depus inițial și procesul va de verificare a 
cererii de finanțare va fi reluat pe baza documentelor comunicate de către FLAG. 

10. Încadrarea etapelor procedurii in timp (cronogramă) 

Etapele din cadrul procedurii de evaluare tehnica și economica și selecția cererilor 
de finanțare sunt următoarele: 

 Evaluare  calitativă  tehnică  și economică și completarea  grilei: 5  zile  
lucrătoare/expert  de  la repartizarea cereri de finanțare celor doi experți 
tehnic/economic 

 Convocatorul întrunirii Comitetului de selecție în 2 zile lucrătoare, după 
finalizarea evaluării calitative tehnico economică și de acordare a 

punctajului. 

 Publicarea pe site-ul FLAG DUNĂREA DE SUD a Raportului intermediar de 
selecție a cererilor de finanțare: 1 zi lucrătoare de la aprobarea acestuia de 
către Comitetul de selecție a proiectelor; 
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 Notificare solicitanți pentru proiectele selectate fără finanțare și respinse in 
urma etapei de selecție: 1 zi lucrătoare de la aprobarea Notificării. 

 Publicarea pe site-ul FLAG DUNĂREA DE SUD a Raportului final  de selecție a 

cererilor de finanțare: 1 zi lucrătoare de la aprobarea acestuia de către 
Comitetul de selecție a proiectelor; 

 
11. Excepții de la procedură 
 
(1). Daca în  urma  evaluării  tehnice și  economice  sunt  neclarități  sau  se 
constata discrepanțe/omisiuni/erori de calcul, se solicită reprezentantului legal al 
solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificări pot fi solicitate in etapa de 
evaluare tehnică și economică, in  baza unei  Notificări  de solicitare  a 
informațiilor  suplimentare. Solicitantul  are obligația  ca in  termen de 5 zile  
lucrătoare de la primirea notificării  să transmită,  clarificările solicitate  inclusiv 
eventualele documente justificative, in caz contrar,  evaluarea  tehnica  și 
economică  a cererii de finanțare se va realiza doar pe baza documentelor 
existente. Documentele justificative  transmise  nu vor aduce  completări și/sau 
înlocuiri  substanțiale documentelor existente in dosarul cererii de finanțare, iar in 
cazul modificării bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi. 

(2) In cazul in care solicitantul contestă etapele de analiză /verificare/ selecție ale 
cererii de finanțare se vor aplica prevederile Manualului de procedură privind 
soluționarea contestațiilor,in vigoare. 
 
12. Renunțarea la cererea de finanțare 

Solicitantul  poate  renunța  la cererea de finanțare in  orice moment, in  timpul 

procesului de evaluare tehnica / economică și de selecție printr-o cerere de 
renunțare (Formular POVCE06). 

Cererea  de renunțare este  aprobată  de către managerul general FLAG, ceea ce 
implica întreruperea procesului de analiza a cererii de finanțare. 

 

13. Responsabilității și răspunderi în derularea activității 
 

Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul / acțiunea ( 

operațiunea) 

Comitetul 
de 

selecție 

Manager 
general 

Manager 
proiect 

Expert 
FLAG 

Expert 
extern 

0. 1 2 3 4 5 6 

1. Evaluare calitativă 
tehnico – economică 

    E 

2. Completare Grile de 
selecție 

    E 

3. Completare Grile de 
selecție membrii 

E     
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Comitetului de 
selecție 

4. Raport de selecție 
intermediar  

A     

5. Raport de selecție 
final 

A     

E – elaborare;  V – verificare; A – aprobare 

 
14. Lista anexe 

Număr anexă Denumire anexă Codificare  

Anexa 1 Grilă de evaluare calitativă tehnică Formular POES01 

Anexa 2 Grilă de evaluare calitativă economică Formular POES02 

Anexa 3                                                                       Grila de punctaj  M1                                                                      Formular POES03.1 

Grilă de punctaj M2 Formular POES03.2 

Anexa 4 Notificarea privind evaluare calitativă și 
punctaj 

Formular POES04 

Anexa 5 Notificarea privind selectarea / selectarea 
fără finanțare / respingerea cererii de 
finanțare 

Formular POES05 

Anexa 6 Raport intermediar/final/revizuit Formular POES06 

Anexa 7 Grilă de selecție Formular POES07 

  

15. 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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16. 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. 

 
17. Plan privind înlocuirea personalului 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: 
a. In situaţia in care managerul general lipseşte atribuţiile acestuia sunt preluate 
de către managerul de proiect și expert 1; 
b. In același timp nu pot lipsi trei experți; 
c. Managerul general înlocuiește managerul proiect și oricare expert;  
d. Experți se înlocuiesc conform tabelului cu responsabilități prezentat mai jos in 
baza unei decizii interne emisa de către managerul general. 

 

Managerul 
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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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