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1. Legislație a Uniunii Europene și națională, alte documente relevante

Legislaţie UE








Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit şi
Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006,
(CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr.
1255/2011 al Parlamentului European şi 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 în 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;



Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020.



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 al Uniunii;
Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor
financiare ale Comunităţilor Europene.
Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de
statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de
informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii








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;
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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

Legislaţie naţională




















Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și
completările ulterioare;
OG nr. 26/2000, cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și completările ulterioare,
aprobată prin Legea nr. 246/2005;
OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul garantării, cu modificărie și completările ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanţate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
Ordinul MADR nr. 410 din 01.04.2016 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 963/R din 30.03.2016 privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind
aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanţate în cadrul
Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
Decizia CM POPAM nr. 5/2016 privind modificarea POPAM 2014-2020.
Decizia CM POPAM nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecție.
Legea 98/2016 privind achizițiile publice
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului‐cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
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2. PREVEDERI GENERALE

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020
reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice,
generării creșterii și menținerii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și
afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr.
8416/25.11.2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul
Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).
Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului în scopul
orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar
privind întocmirea Cererilor de finanțare și se adresează tuturor potențialilor solicitanți ai
Porgramului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.1
Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de
vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere, Măsura I.2 –
Servicii de consiliere.
Obiectivul general al priorității este de a contribui la obiectivele PCP(Politica Comuna
de Pescuit) de a realiza MSY(Producția Maximă Durabilă), prin reducerea capturilor nedorite.
Se va acorda atenție nu numai micului pescuit costier, dar în special ambarcațiunilor din
pescuitul interior.
Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt măsuri printre care și Măsura I.2 – Servicii de
consiliere conform Art. 27 și Art. 44, alin. 3 din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune
accent pe îmbunătățirea activității pescarilor, prin oferirea de informații științifice, tehnice
și economice, într‐un mod mai structurat.
Obiectivul 1.4, specific Măsurii I.2 vizează creşterea competitivităţii flotei de pescuit
(marin şi interior) odată cu protejarea biodiversităţii şi a stocurilor de peşti prin sprijinirea
implementării acţiunilor care vor asigura conformitatea cu obligaţia de debarcare a întregii
capturi, eficienţă energetică, control şi trasabilitate. Modernizarea flotelor de pescuit are ca
scop şi reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, inclusiv evitarea capturilor
nedorite. Aceasta va fi facută în principal prin selectivitate şi eliminarea aruncărilor peste
bord prin modernizarea echipamentelor de pescuit. (POPAM pag. 41)
În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a operatorilor și
în scopul promovării pescuitului durabil, FEPAM poate sprijini prin Măsura I.2:
(a) studiile de fezabilitate și serviciile de consiliere care evaluează
proiectelor potențial eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului capitol;

viabilitatea

(b) furnizarea de consiliere cu privire la sustenabilitatea mediului, având ca obiectiv
limitarea și, acolo unde este posibil, eliminarea impactului negativ al activităților de pescuit
asupra ecosistemelor marin, terestru și de apă dulce;
(c) furnizarea de consiliere cu privire la strategii de afaceri și de marketing.

Studiile de fezabilitate, serviciile de consiliere și consilierea vor fi furnizate de organisme sau
entități științifice, academice, profesionale sau tehnice care asigură consiliere economică și
care dețin competențele necesare.
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Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să
citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă
asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de
finanțare nerambursabilă.
Pentru o mai bună înţelegere vă recomandăm să consultaţi şi:
Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020
Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 27 și art. 44 alin(3).
Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGPAMPOPAM – www.ampeste.ro – pentru a fi la curent cu eventualele
comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare.

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
SOLICITANȚI ELIGIBILI

PESCARII, PERSOANE FIZICE AUTORIZATE SAU JURIDICE, ORGANIZAȚII
DE PESCARI INCLUSIV ORGANIZAȚII DE PRODUCĂTORI

CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
ACTIVITĂȚI CARE CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘI
COMPETITIVITĂȚII GENERALE A OPERATORILOR ÎN SCOPUL PROMOVĂRII
PESCUITULUI DURABIL CA:

Studiile de fezabilitate și serviciile de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor
potențial eligibile pentru sprijin FEPAM in cadrul Prioritatii 1.

Furnizarea de sericii de consiliere cu privire la sustenabilitatea mediului, având ca
obiectiv limitarea și, acolo unde este posibil, eliminarea impactului negativ al activităților
de pescuit asupra ecosistemelor marin, terestru și de apă dulce.

Furnizarea de servicii de consiliere cu privire la strategii de afaceri și de marketing.
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CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?
INDICATORI
Indicatorii prestabiliți (Indicatori de program)
Indicator de realizare

Unitate de măsură

Numărul de proiecte privind inovarea, serviciile de consiliere și parteneriatele cu
cercetătorii științifici (conf POPAM)

Nr.

ATENȚIE! Nerespectarea indicatorilor prestabiliți asumați prin Cererea de
finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile
acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora.

Indicatorii suplimentari de proiect
Indicator suplimentar de realizare

Unitate de măsură

Numărul de proiecte depuse de pescari ca urmare a serviciilor de
consiliere.

Nr.

Date privind implementarea proiectului conf. R(UE) 1242/2014
Codul măsurii
I.2. Articolul
27 și articolul
44 alineatul
(3)

I.2. Articolul
27 și articolul
44 alineatul
(3)

Dată de implementare

Codul numeric

Precizare dacă operațiunea privește:
Pescuit marin

1

Pescuit in apele interioare

2

Ambele

3

Tipul de serviciu de consiliere
Studii de fezabilitate și servicii de
consiliere;
Consiliere profesională
Strategii comerciale

4
5
6

CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?
INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR
Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte este de:
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-

maxim 30% din valoarea total eligibilă rezultată din bugetul indicativ al
proiectului pentru întreprinderi mari;
maxim 50% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al
proiectului pentru categoria pescarilor și IMM-urilor;
maxim 60 % din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ
al proiectului pentru Asociațiile și Organizațiile de pescari;
maxim 75 % pentru organizații de producători sau asociații de organizații
de producători.

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul măsurii.
Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei, în cuantum
de minim 70%, 50%, 40%, respectiv 25% (în funcție de tipul de beneficiar) prin aport în
numerar constituit de beneficiar.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili în funcție de
încadrarea solicitantului, ca urmare a completării Anexei G - „Declarație
privind încadrarea în categoria IMM”

CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ A PROIECTULUI ȘI PE CE PERIOADĂ?
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect va fi publicată în anunțul de lansare a
apelului. Valoarea minimă eligibilă a proiectului va fi precizată în anunțul de lansare a
apelului.
Durata de implementare a unui proiect este de maximum 6 luni.
Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.

Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect
în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După
înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014,
solicitantul va depune la ADI ITI DD, în termen de 1 zi lucrătoare de la
înregistrarea cererii de finanțare, o cerere de eliberare a unui aviz insoțită
de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a
obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice,
pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul
favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la DGPAMPOPAM.
Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare
(include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI
ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare în MYSMIS2014.
Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site‐ul ADI ITI DD,
putând fi accesată la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare‐
procedura‐de‐avizare‐pentru‐conformitatea‐cu‐sidddd‐
2030/#8dda50d7755d34e8b
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În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați
în baza punctajului și numai după ce s‐a depus avizul de la ADI ITI DD pentru
respectiva cerere de finanțare. Cererile de finantare care nu au depus aviz
sau cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor întra în
competiția națională.
Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site‐ul
www.madr.ro, secţiunea FEPAM şi www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014‐2020.
În cadrul acestui apel Cererea de finanțare și documentele anexate Cererii
de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură
electronică în aplicația electronică MySMIS2014 disponibilă la adresa web
http://www.fonduri‐ue.ro/mysmis, doar în intervalul precizat în anunțul de
lansare.
Etapele de verificare a conformităţii administrative, a eligibilităţii, a evaluării
tehnice şi financiare precum și a celei de selecție, solicitarea de informaţii
suplimentare/clarificări şi contestațiile se vor face prin depunere de
documente pe suport de hârtie.
Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fi
semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate, după caz,
până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS2014.

Pentru solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări şi depunerea de contestații,
locaţiile şi datele de contact ale Autorităţii de management şi a Centrelor regionale sunt:
Sediu

Adresă

DGPB‐dul Carol I nr. 24, sector 3,
AMPOPAM municipiul Bucureşti

Contact
Tel: 021‐307 9802
Fax. 021 307 2474

Intern.Trade
Center,
str. Tel.
CR Braşov Alexandru Vlahuţă, nr. 10, Et. 1, 0725.256.235
0725.256.236
Braşov , judeţul Braşov
CR
Bucureşti

Str. Mihai Eminescu, nr. 11, cam. 7, Tel.
0725.256.223
Buftea, judeţul Ilfov
0725.256.224

Tel.
Str. Capitan Petre Romulus nr. 7 0241.511.580,
CR
0725.256.231,
Constanţa bis, Constanţa, judeţul
Constanţa
0725.256.232
0725.256.218

Judeţe arondate
Braşov,
Covasna,
Harghita,
Mureş,
Sibiu.
Arges, Dâmboviţa,
Giurgiu,
Ilfov,
Prahova
şi
municipiul
Bucureşti.
Constanţa,
Ialomiţa,
Călăraşi.

CR Cluj

Str. Dorobanţilor, nr. 69, cam. 8, Tel.
0725.256.233
Cluj‐Napoca, judeţul Cluj
0725.256.234

Alba,
Bistriţa‐
Năsăud,
Cluj,
Maramureş, Satu‐
Mare, Sălaj.

CR Dolj

Bloc TCIF, str. Nicolae Romanescu,
Tel. 0725.256.221
nr. 39, etaj 2, Craiova, judeţul Dolj

Dolj,
Gorj,
Mehedinţi,
Olt,
Teleorman, Vâlcea.
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CR Galaţi

Str. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, Tel.
0725.256.225
parter, Galaţi, judeţul Galaţi
0725.256.226

Brăila,
Galaţi,
Vrancea.

CR Iaşi

Tel. /Fax.
OJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, 0232.462.857
0725.256.229
nr.10 bis, Iaşi, judeţul Iaşi
0725.256.230

Bacău,
Botoşani,
Iaşi,
Neamţ,
Suceava, Vaslui.

CR Timiş

Calea Buziașului, nr. 11A, cladire Tel.
OB 6A, et. 1, Timişoara, judeţul 0725.256.228
0726.777.657
Timiş

Arad, Bihor, Caraş
Severin,
Hunedoara, Timiş.

Iberom International
0725.256.237
CR Tulcea Str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 6, Tel.
0725.256.238
Tulcea, judeţul Tulcea

Buzău,

Tulcea

Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii
Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării
acesteia.
3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII
În această secțiune găsiți informații legate de solicitanții eligibili, condițiile de
eligibilitate a proiectului, activități eligibile, precum și cheltuielile eligibile.
3.1. Solicitanți eligibili
Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin
măsura I.2 – Servicii de consiliere sunt:





operatorii economici care practică pescuitul comercial;
organizațiile/asociațiile de pescari care au minim 5 pescari comerciali;
organizațiile de producători.
În conformitate cu art. 3 din Regulamentul 508/2014, „pescar” înseamnă
orice persoană care practică activități de pescuit comercial, astfel cum
sunt recunoscute de statul membru în cauză;
În conformitate cu art. I. pct. 9 al din LEGEA nr. 317/2009 pescar
profesionist - persoana fizică atestată, conform reglementărilor legale în
vigoare, să practice pescuitul în scop comercial;

CATEGORIILE DE SOLICITANȚI ELIGIBILI CARE POT ACCESA FONDURI NERAMBURSABILE PE
ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:
Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
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Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată,
cu modificările și completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu
modificarile și completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990
republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990
republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Organizații neguvernamentale înființate în baza OG 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate în domeniul
pescuitului.;
Solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Să acționeze în nume propriu (nu pot depune în parteneriat).
Pentru operatorii economici aceștia trebuie să fesfășoare activitate în domeniul
pescuitului (coduri CAEN: 0311‐Pescuitul maritim, 0312‐Pescuitul în ape dulci).
Pentru organizațiile/asociațiile de pescari și organizațiile de producători să aibă
prevăzut în Statut și Act constitutiv activități care privesc pescuitul comercial.
Organizațiile de producători eligibile sunt acelea care dețin Avizul de recunoaștere
conform Ordinului 772/2007 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu
modificările și completările ulterioare.
Să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării
proiectului.
Nu înregistrează în anul financiar anterior un bilanţ negativ (capitaluri negative) –
pentru cazul în care solicitantul a avut activitate; Sunt exceptați solicitanții care sunt
înființați în anul depunerii Cererii de finanțare, cei înființati în anul precedent
depunerii Cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform
legii.(A se vedea Lista documentelor anexate Cererii de finanțare).

Asociațile/Organizațiile de pescari trebuie să aibă minim 5 pescari
comerciali, membrii ai Asociației/Organizației.
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CATEGORIILE DE SOLICITANȚI/BENEFICIARI AI MĂSURILOR FINANȚATE PRIN POPAM 20142020, RESTRICȚIONATE DE LA FINANȚARE, SUNT, DUPĂ CAZ:
 Solicitanții care, la momentul depunerii Cererii de finanțare se află în proces de
lichidare, fuziune, reorganizare;
 Solicitanții/ beneficiarii înregistrati în Registrul debitorilor cu sume neachitate,
pentru POP 2007‐2013, până la achitarea integrală a datoriei față de
AMPOP/AMPOPAM, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;

Deasemenea, în cadrul măsurii I.2 Servicii de consiliere, sunt restricționați de la finanțare
solicitanții care începând cu 1 ianuarie 2013:
au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr.
1005/2008 al Consiliului (21) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1224/2009;
au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de
pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul
40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul
țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33
din respectivul regulament;
au săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice
adoptate de Parlamentul European și de Consiliu; sau a comis oricare dintre
infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul
titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.
NOTĂ!
Solicitanții declarați printr‐o primă decizie oficială emisă de o autoritate
competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3
din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe
o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din
neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu
intenției. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s‐a reținut că există
circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de
mai mult de un an.
Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data
primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care
stabilește că s‐au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate
la articolul 3.
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Solicitanții declarați printr‐o primă decizie oficială emisă de o autoritate
competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 4
din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe
o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă
s‐a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost
săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.
Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data
primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care
stabilește că s‐au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate
la articolul 4.
Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o
autoritate competentă, nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe
o perioadă de timp după cum urmează:
‐ 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare /operator/navă de
pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX
a R404/2011;
‐ cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de
încălcare.

Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei
decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care
stabilește că s‐a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului
90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în
considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie
2013 și pentru care s‐a luat o decizie în sensul paragrafului de mai
sus începând cu acea dată.
Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de
pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM
depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile
Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită
de o autoritate competentă, nu sunt eligibili pe toată perioada de derulare
a FEPAM (până la 31 decembrie 2023).
Nu sunt admiși la finanțare pe toată durata eligibilității în cadrul FEPAM, respectiv până
la 31 decembrie 2023 solicitanții care:
au comis fraude in perioada anterioară depunerii Cererii de asistență financiară
(conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților
Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene:
a) în materie de cheltuieli, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:
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‐ folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau
incomplete care au ca efect perceperea sau reţinerea pe nedrept de fonduri care
provin din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele gestionate de
Comunităţile Europene sau în numele acestora,
‐ necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi
efect,
‐ deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
iniţial, având acelaşi efect;
b) în materie de venituri, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:
‐ folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau
incomplete, care au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al
Comunităţilor Europene sau ale bugetelor gestionate de Comunităţile Europene sau în
numele acestora,
‐ necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi
efect,
‐ deturnarea unui avantaj obţinut în mod legal, având acelaşi efect.)
Beneficiarii, după depunerea Cererii de finanțare, vor îndeplini pe întreaga
durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani
după efectuarea ultimei plăți, cerințele menționate la alineatul (1) literele
(a)-(d) articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului.

3.2. Eligibilitatea proiectului
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
1) Să fie implementat pe teritoriul României;
2) Să conțină activitățile/cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
3) Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare
nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii
Europene, în ultimii 5 ani.
4) Respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată
în anunțul de lansare.
5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în
Ghidul solicitantului.
6) Durata maximă de implementare este de 6 luni.

Notă: Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de
proiect, un responsabil financiar și un expert achiziții.
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Grupul țintă al proiectului.
În cadrul măsurii I.2‐Servicii de consiliere, grupul țintă este format din: operatori economici
în domeniul pescuitului comercial care:
o

intenționează să depună unul sau mai multe proiecte în cadrul celorlalte măsuri
finanțate în cadrul priorității I din POPAM 2014‐2020;

o

au nevoie de consultanță cu privire la sustenabilitatea mediului

o

au nevoie de consultanță cu privire la strategii de afaceri și de marketing

Se vor completa informațiile în Cererea de finanțare în secțiunea Grup țintă, conform
Instrucțiunilor de completare Anexa 1.

3.3. Activități eligibile
În cadrul măsurii I.2 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României.
Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile
nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile
neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.
În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar
nerambursabil pentru îmbunătățirea performanței și competitivității generale în scopul
promovării pescuitului durabil, pentru următoarele activități:
Studiile de fezabilitate și serviciile de consiliere care evaluează viabilitatea
proiectelor potențial eligibile pentru sprijin FEPAM;
Furnizarea de servicii de consultanță profesională cu privire la sustenabilitatea
mediului, având ca obiectiv limitarea și, acolo unde este posibil, eliminarea
impactului negativ al activităților de pescuit

asupra ecosistemelor marin,

terestru și de apă dulce;
Furnizarea de servicii de consultanță profesională cu privire la strategii de
afaceri și de marketing;
Studiile de fezabilitate, serviciile de consiliere și serviciile de consultanță
menționate anterior vor fi furnizate de organisme sau entități științifice,
academice, profesionale sau tehnice care asigură consiliere economică și
care dețin competențele necesare. Serviciile vor fi achiziționate cu
respectarea legislație în materia achizițiilor publice aplicabile fiecărui tip de
beneficiar.

ACTIVITĂȚI OBLIGATORII
În cadrul măsurii sunt obligatorii:
 activitățile de informare și publicitate;
 activitatea de auditare a proiectului
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3.4. Cheltuieli eligibile
Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea
obiectivelor din cadrul Cererii de Finantare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul
Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014‐2020 este reglementată de H.G.
nr.347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza in conformitate cu O.M. nr.
816/2016.

IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 4 alin (1) din HG NR. 347/2016 PRIVIND
STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE
DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL
OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor
(1) Fără a încălca prevederile art. 5 şi 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită efectiv de acesta în condiţiile legii, între 1
ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost
încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar
a cererii de finanţare în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime
2014—2020 la Autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost
efectuate de către beneficiar, potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a
statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se
înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea
plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi
verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepţia cheltuielilor aferente asistenţei
rambursabile acordate în una din formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) şi d) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
c) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar;
d) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
e) să fie în conformitate cu prevederile programului;
f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

ATENȚIE! În conformitate cu articolul 10 din HG nr. 347 /2016 privind stabilirea
cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri
maritime 2014-2020.
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU NEPLĂTITORII DE TVA
(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de
beneficiarul operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69
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alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului.
(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor
eligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate.
(3) Instrucţiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice în termen de
30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.
Solicitanții (plătitori sau neplătitori de TVA) au obligația de a completa Declarația privind
eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului
propus spre finanţare – Anexa F la Cererea de finanțare. Atenţie! Se va completa cu
aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:
Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel
sunt următoarele:
1. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional pentru
pescuit şi afaceri maritime 2014‐2020:
1.1. Cheltuieli cu auditarea proiectului
1.2. Cheltuieli cu informarea şi publicitatea
1.3. Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum sunt
prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016
1.4. Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014
1.5. Cheltuieli aferente managementului de proiect
1.5.1 Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
1.5.2 Cheltuieli cu servicii de management proiect
IMPORTANT! ÎN CADRUL PREZENTULUI APEL Cheltuielile aferente managementului de
proiect nu vor depăși 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

2. Cheltuieli specifice Măsurii I.2. Servicii de consiliere
2.1.Cheltuieli cu servicii de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor potenţial
eligibile pentru sprijin în temeiul titlului V, cap. I din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al
Parlamentului European şi al Consiliului
2.2. Cheltuieli cu elaborarea de studii de fezabilitate care evaluează viabilitatea proiectelor
potenţial eligibile pentru sprijin în temeiul titlului V, cap. I din Regulamentul (UE) nr.
508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului
2.3.Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consultanță profesională cu privire la
sustenabilitatea mediului, având ca obiectiv limitarea şi, acolo unde este posibil, eliminarea
impactului negativ al activităţilor de pescuit asupra ecosistemelor marin, terestru şi de apă
dulce
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2.4.Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consultanță profesională cu privire la strategiile de
afaceri şi de marketing
IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 11 HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA
CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL
EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL
PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
(1)Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în
situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai
multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr‐o clauză explicită în contractul de
finanţare.
(2)Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile
bancare.
(3)Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară înregistrată în registrul
special al Băncii Naţionale a României sau ale poliţelor de asigurare, sunt eligibile în situaţia
în care garanţiile/poliţele de asigurare sunt necesare, conform legislaţiei naţionale sau ale
Uniuni Europene.

CHELTUIELI NEELIGIBILE
IMPORTANT! În conformitate cu art. 12 și art. 16 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea
cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri
maritime 2014-2020
Art.12 - Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu
sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
Art.16 - Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
a)cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele
prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului;
b)cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului;
c)cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014
privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
d)amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
e)cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management
prin Ghidul solicitantului;
f)cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;
g)costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;
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4. CEREREA DE FINANȚARE
În cadrul acestei secțiuni veți găsi infomații privind întocmirea, modalitatea de completare
și depunere online a Cererii de finanțare, precum și informații cu privire la documentele
pe care va trebui să le atașați.

4.1. ÎNTOCMIREA CERERII DE FINANȚARE
Modul de completare a cererii de de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul
solicitantului, precum și în tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site‐ul
Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.
Aveţi obligaţia de a încărca electronic toate formularele şi anexele solicitate care vor
fi completate în prealabil în limba română şi de a completa toate câmpurile din Cererea de
finanțare chiar şi cu sintagma ”nu se aplică”.
Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de
finanțare și în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de
finanțare.
Pentru a vă putea încadra în limita de caractere aferent fiecărui câmp din cererea de
finanțare vă recomandăm completarea fără diacritice.
Cererea de finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informaţiile necesare şi
relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activităţile
propuse, rezultatele preconizate şi bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanţare
va fi întocmit în lei, cu două zecimale.
Cererea de finanţare, anexele şi declaraţiile se semnează electronic de reprezentantul
legal al solicitantului al acestuia.

4.2. LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL CERERII DE FINANŢARE
Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde următoarele documente, în formă scanată la
rezoluția recomandată de 300 dpi, la care se va atașa semnătura electronică în aplicația
electronică MySMIS2014:
Nr.
crt.

1.

2.

Document
Anexa A ‐ Declarație de angajament
Anexa B ‐ Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
Anexa C ‐ Declaraţia de eligibilitate
Anexa D ‐ Declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse
Anexa E ‐ Declarația pe propria răspundere în conformitate cu art.10 alin.5 din Reg.
508/2014
Anexele F ‐ Declarație privind eligibilitatea TVA
Anexa G ‐ Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului
Pentru operatorii economici care practică pescuitul comercial:
Certificatul constatator cu informaţii extinse, emis de Oficiul Registrului Comerţului
‐ în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare.
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Pentru organizațiile/asociațiile de pescari și organizațiile de producători.

-

-

Extras complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor pentru
Asociaţiile/ONG‐urile înfiinţate conform OG nr. 26/2000, în
original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării
Cererii de finanţare.
Act constitutiv și Statut

*Pentru organizațiile de producători se va prezenta și Avizul de recunoaștere
emis conform Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare.

3.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor / Decizie asociat unic sau Hotărârea
pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor
întreprinderii familiale, privind aprobarea realizării proiectului pentru Măsura I.2
Servicii de consiliere , emisă conform actelor constitutive ale solicitantului.
Ultimul Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia
Fiscală/dovadă(recipisă) transmitere online, după caz, sau
sau

4.

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară în cazul
solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de
finanțare
*Solicitantul înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă
documentele mai sus menționate.

5.

Declaraţia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de
finantare înregistrată la Administraţia Financiară conform legislaţiei în vigoare ‐
pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi
familiale.

6.

Cazier judiciar al solicitantului
*Se vor prezenta oferte indicative de preț.

7.

Pentru serviciile propuse spre achizitionare(inclusiv serviciile de consiliere) se
vor atașa minim două oferte .
Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un
operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI.

8.

În cazul în care solicitantul a contractat deja serviciile de consiliere - copie
conform cu originalul a Contractului încheiat între solicitant și și un organism sau
entitate științifică, academică, profesională sau tehnică care asigură consiliere
economică și care deține competențele necesare.

20

Documente pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect,
responsabil financiar, exoert achiziții) se vor prezenta următoarele documente:
9.

10.

CV‐ul în original‐ model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de
calificare/specializare/ Copie după Carnet de muncă/Adeverință de vechime, în copie
conformă cu originalul – după caz
Autorizație de pescuit comercial pentru operatorii din pescuit, respectiv pentru
membrii organizatiei/asociatiei de pescari - în copie conformă cu originalul

11.

Licențele de pescuit pentru operatorii din pescuit, respectiv pentru membrii
organizatiei/asociatiei de pescari ‐ în copie conformă cu originalul

12.

Document care sa ateste calitatea de membru al asociatiei (Adresă ANPA cu lista
membrilor, adeziuni).

Pentru documentele care trebuie completate și atașate cu semnătură
electronică este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe
site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau
declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării
conformității administrative.
Machetele formularelor, anexelor și declarațiilor, în format editabil, de pe pagina de internet
a DGP‐AMPOPAM – www.ampeste.ro.
4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare
Depunerea se va efectua online prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul
informatic MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca
efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile
anterioare.
Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect.
Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:

pas 1 ‐
pas 2 ‐
pas 3 ‐
pas 4 ‐
pas 5 ‐

se selectează funcția ”Transmitere proiect”;
se apasă butonul ”Blocare editare proiect”;
se confirmă continuarea procesului;
se poate genera cererea de finanțare în format pdf;
la final se transmite documentul generat semnat electronic;

Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de
identificare denumit Cod SMIS.

Solicitantul are obligaţia de a încărca electronic toate formularele şi anexele solicitate
care vor fi completate în limba română şi de a completa toate câmpurile din cererea de
finanțare chiar şi cu sintagma ”nu se aplică”
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Nici o Cerere de finanțare nu va fi luată în considerare dacă data şi ora limită
pentru depunerea acesteia au fost depăşite, acest fapt determinând
respingerea acesteia.
În cazul constatării unor discrepanţe/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de
Management poate solicita clarificări/informaţii suplimentare o singură dată în cadrul
fiecărei etape de analiză a cererilor de finanţare.
Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în scris,
iar răspunsul va fi transmis tot în scris la adresele centrelor regionale, la DGP
– AMPOPAM sau prin intermediul sistemului MYSMIS(în momentul în care acest
modul va fi disponibil), după caz.

5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII CERERII DE
FINANȚARE
Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii Cererii de finanţare se
realizează conform listei de întrebări din Anexa 2 C, de către experţii CR ‐ POPAM pe raza
căruia are loc implementarea proiectului.
Experţii CR – POPAM pot solicita o singură dată informaţii suplimentare (Anexa 5), dacă
pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar.
Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în scris, iar răspunsul va
fi transmis în scris (la adresele centrelor regionale corespunzătoare, conform înscrisurilor de
la paginile 9‐10 ale prezentului Ghid).
Adresele de email la care vor putea fi transmise răspunsurile vor fi cele de pe care vor
fi transmise notificările.
Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de
finanţare este declarată neconformă/neeligibilă.

6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERII DE FINANȚARE
Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen
limită de depunere.
Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității
administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.
Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea cererii unor
informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în
baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare – Anexa 5 la prezentul ghid.
6.1. Evaluarea cererii de finanțare
Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii
administrative şi a eligibilităţii, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.
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Cererile de finanţare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de către experţii DGP‐
AMPOPAM pe baza grilei de evaluare calitativă ‐ Anexa 3.

În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert
evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform
Criteriilor de selecţie, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM).

Cererile de finanțare care nu realizează minim 20 puncte nu sunt selectate.

Experţii evaluatori pot solicita o singură dată informaţii suplimentare, în cazul în care dosarul
Cererii de finanțare conţine informaţii contradictorii în interiorul lui, precum şi în cazul în
care în bugetul indicativ există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli
eligibile/neeligibile nu este facută corect.
În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului
proiectului în sensul reducerii acestuia, astfel:
 cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le‐a încadrat greșit ca
eligibile și/sau
 cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:
 fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,
 fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
 fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului.
 fie nu sunt rezonabile.

În cazul în care diminuarea bugetului depășește 20% din valoarea solicitată
spre finanțare, cererea de finanțare este respinsă.

6.2. Selecția Cererilor de finanțare
Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza după termenul limită de depunere a
acestora şi numai după evaluarea tuturor Cererilor de finanţare depuse.
Selecția Cererilor de finanțare se va face de către o Comisie de selecție în baza
evaluării calitative – conform Anexei 3 și a Criteriilor de selecție prezentate în Anexa 4, în
conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare.
Proiectele care prezintă soluții nerealiste sau solicitanții nu acceptă
recomandările experților pot fi respinse.
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În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanţare, în ordinea punctajului
obținut, ce va fi făcută publică pe site‐ul DGP‐AMPOPAM www.ampeste.ro.
Solicitanții vor fi notificați după publicarea listei pe site‐ul DGP‐AMPOPAM
www.ampeste.ro.
Solicitanții vor putea contesta rezultatul procesului de evaluare și selecție în termen
de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de
la data publicării pe site‐ul www.ampeste.ro.
Solicitanții care au fost selectați, vor fi notificați să prezinte, în termen de maxim 15
zile lucrătoare următoarele documente menționate mai jos.

Lista documentelor solicitate în vederea contractării
Nr.
crt.

Document

1.

Certificat privind impozitele și taxele locale valabil la data depunerii acestuia,
privind datoriile restante fiscale și sociale emise de primăriile pe raza cărora
solicitantul își are sediul social și punctul de lucru(dacă este cazul) unde urmează să
se realizeze proiectul ‐ în original, din care să rezulte că nu are taxe şi impozite
locale restante.

2.

Certificatul de atestare fiscală, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal
competent din subordinea Administraţiei Finanţelor Publice, pentru obligaţiile fiscale
şi sociale de plată către bugetul general consolidat al statului – în original, din care
să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul statului.

4.

Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii
și ale contului aferent proiectului POPAM. (Anexa 10)

6.

Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

7.

Mandatul
de
reprezentare,
pentru
împuternicit,
autentificat
prin
notariat(duplicatul eliberat de notar), clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada
şi activităţile pentru care este dată împuternicirea – după caz.

8.

Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) – Anexa 8

Pentru pregătirea documentelor solicitate vă recomandăm să verificați
Anexa 2S.
Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare
din momentul primirii notificării de către solicitant. În situația în care
aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este
respinsă.
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Cererile de finanțare care nu realizează minim 33 puncte nu sunt selectate.

IMPORTANT!
Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele
cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în
cadrul acestei sesiuni, iar celelalte cereri de finanțare pe restul bugetului
alocat sesiunii.
În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de
conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta
Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă
necontractată se realocă pentru celelalte cereri de finanțare din cadrul
competiției naționale.
În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI
se contractează întreaga sumă alocată ramânând cereri de finanțare
neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării
competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare
acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).
Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod
flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările
apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru
ITI DD.
Finalizarea selecției se va realiza conform Manualului de proceduri pentru
evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare.
După verificare se va întocmi Lista Cererilor de finanţare selectate în vederea
finanţării ce va fi publicată pe site www.ampeste.ro și solicitantul va fi notificat în acest sens.
Pentru fiecare Cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi Contractul de
finanţare. Solicitantul va fi Notificat cu privire la selectarea Cererii de finanţare şi perioada
în care reprezentantul legal, desemnat în Cererea de finanţare, se poate prezenta la sediul
DGP‐AM POPAM pentru semnarea Contractului de finanţare.
IMPORTANT! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le
efectueze prin Cererea de finanțare şi pentru care a primit punctaj la
selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe
toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare.

7. CONTESTAȚII
Solicitanţii Cererilor de finantare pot contesta rezultatele procesului de verificare a
conformităţii administrative şi eligibilităţii. Contestaţiile semnate de către reprezentantul
legal al solicitantului și ștampilate după caz, se depun în termen de maximum 10 zile
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lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii
de finanțare, prin transmitere la sediul DGP AMPOPAM (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, B‐dul Carol I nr. 2‐4, sector 3, Municipiul Bucureşti, România pentru Direcţia Generală
Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM) sau e‐mail semnat electronic la adresa
contestatii.popam@madr.ro :
Orice contestaţie trimisă la o altă adresă decât cea menţionată mai sus, sau după termenul
de depunere, nu va fi luată în considerare.
Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să cuprindă:
datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care
reprezintă contestatorul şi calitatea ei, adresa de e‐mail de corespondență;

codul SMIS al Cererii de finanțare;
obiectul contestaţiei;
motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) şi de drept (dispoziţii
legale naţionale sau ale UE, principii încălcate);
La contestație se vor alătura copii ale înscrisurilor de care contestatarul înțelege a se
folosi în motivarea contestației.
Contestația va fi redactată într‐un singur exemplar original și va fi însoțită de un exemplar
electronic editabil, pe suport magnetic.
Contestația și documentele anexate sunt numerotate și trecute într‐un OPIS.
Contestatarul NU poate să depună documente NOI care să completeze, să modifice
sau să înlocuiască documente a căror analiză a condus la actul administrativ
contestat.

8. CONTRACTAREA
8.1 Contractul de finanțare
Contractul de finanțare este documentul în baza căruia sunt stabilite regulile de desfășurare
a activității şi conține referințe la obligațiile Autorității de management și la cele ale
beneficiarului.
Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția
Generală Pescuit ‐ Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I
nr. 2‐4, sector 3, București, telefon 40‐21‐3079802, Fax: 40‐21‐3072474.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit ‐ Autoritatea de
Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin
acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect
implementarea proiectului finanțat.
Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua
cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014‐
2020, pentru care depune proiectul şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în
contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.
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Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 7).

8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)
Contractul de finanțare va cuprinde următoarele clauze specifice:
Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare însoțită de documente justificative
în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanţare;
Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind
asigurarea cofinanţării investiţiei, în cuantum de minim 20% din valoarea de
cofinanţare. În termen de 3 lună de la semnarea contractului beneficiarul va face
dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul
de finanțare se reziliază.
Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor
(conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare
la data achiziției);
Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a
cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform
procedurii în vigoare;
Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a
păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului,
inclusiv documentele contabile;
Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu
atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul
UE în limitele competențelor ce le revin.
În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului,
inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau
a fost declanşată procedura insolvenţei/ falimentului, precum şi în situaţia în care
Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de
beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/
autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt
constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund
realităţii, AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr‐o
notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio
altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare
nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi, în procentul stabilit conform
dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. Prin
excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de
natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea
sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior
încetării Contractului de Finantare, AMPOPAM poate suspenda contractul şi/ sau plăţile
ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.
Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare, potrivit
prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenţei
cofinanţării și după avizarea favorabilă de către DGP‐AMPOPAM a unei proceduri de
achiziții.
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Beneficiarul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul
fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea
cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată,
Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).

Nerespectarea clauzelor specifice menţionate anterior are ca efect rezilierea
contractului de finanţare.

8.3 Modificarea contractului de finanțare
Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare:
 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare în cursul duratei de
valabilitate a acestuia;
 Beneficiarul poate solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului cu
maxim 3 luni;
 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu
excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării
nerambursabile, situație în care AMPOPAM va notifica în scris Beneficiarul cu privire la
aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai;
 Beneficiarul va prezenta un raport de progres al proiectului, în cazul Cererii de
modificare a Contractului de Finanţare prin Act adiţional sau la solicitarea AMPOPAM.
Acesta va respecta formatul tip ataşat la Contractul de Finanţare, prin care se vor
raporta activităţile desfăşurate în perioada de implementare, stadiul realizării
indicatorilor, rezultatele parţiale/ finale obţinute la momentul raportării.

9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
9.1. Dovada cofinanțării
Pentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurării cofinanţării
investiţiei, în cuantum de 25%, 40%, 50%, respectiv 70% (în funcție de tipul de beneficiar) din
valoarea cofinanţării.
În prima lună de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă dovada asigurării
de minim 20% din cota de cofinanţare.
Beneficiarul poate realiza dovada contribuţiei sale numai prin aport în numerar.
Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într‐un cont special
al proiectului, care se foloseşte numai pentru efectuarea plăţilor de implementare a
proiectului.
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Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu
confirmarea expresă de AM POPAM.
Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu
banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanţarea proiectului de investiţii contractat.

Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare,
potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada
existenţei cofinanţării.

9.2. Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului
Beneficiarii privați vor derula achiziţiile conform instrucțiunilor aprobate prin Ordinul
Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016.
Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziţii în timp util, înainte de a solicita
rambursarea cheltuielilor şi să depună dosarele de achiziţii la DGP‐AMPOPAM, în vederea
avizării.
9.3. Rambursarea cheltuielilor
9.3.1.Precizări referitoare la acordarea avansului
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM
poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.
Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziţii de către DGP‐
AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.
Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor
solicitate conform Instrucţiunilor de plată la Contractul de Finanţare, până la ultima cerere
de rambursare.
DGP‐AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă
nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepţia ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest
avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranșei de
plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea
ordinului/ordinelor de plată aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care s‐a eliberat
avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat
avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.
Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei
garanţii, prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară ‐ SGB, scrisoare de garanţie
eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a
României sau unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform
legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
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Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă
nerambursabilă a tranşei de plată, trebuie să aibă valabilitate 30 de zile
lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare.
Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului
financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum
15 zile lucrătoare faţă de durata de execuţie a contractului.

9.3.2 Plata
Beneficiarii sunt obligaţi să depună la sediul DGP‐AMPOPAM, Graficul de rambursare a
cheltuielilor , potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de
la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față
de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile
de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.
Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, într‐un singur exemplar pe hârtie și un
exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine
operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.
Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute
în Instrucţiunile de plată anexate la Contractul de finanţare. Cererea de rambursare va
cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s‐a primit aviz favorabil din punct de vedere al
achiziţiei respective, unde este cazul.
Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maximum 45 (patruzeci) de
zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare depuse la sediul
CRPOPAM.
Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.
Pe parcursul derulării contractului de finanțare Beneficiarul va depune maxim 3 cereri de
rambursare.

10. MONITORIZARE ȘI CONTROL
Monitorizarea tehnică și financiară
Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună trimestrial
Rapoarte de progres privind situaţia implementării proiectului la DGP‐AMPOPAM..
Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor şi a obiectivelor, asumate prin Cererea
de Finanţare şi anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale
specifice operaţiunii finanţate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind
caracterul durabil al operațiunilor.
Beneficiarul finanţării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la
implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special
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amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să evite
distrugerea intenţionată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând
păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate.
Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:

documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea
acestuia de către AM (Cererea de finanţare şi anexele sale, Contractul de
finanţare şi anexele sale);
documentele referitoare la procedurile de achiziţie publică derulate în cadrul
proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;
documente referitoare la implementarea proiectului;
facturi şi documente justificative aferente acestora, documente de plată;
documentele contabile conform prevederilor legale.
Documentele trebuie arhivate într‐una din următoarele forme:

originale;
fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;
versiuni electronice ale documentelor originale;
documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se
asigure securitatea sistemului informatic.
Control
Proiectele finanţate prin POPAM vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control
desemnată de DGP‐AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării
proiectului, cât şi după plata finală (ex‐post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data
efectuării ultimei plăți şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico‐financiară.
DGP‐AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea şi implementarea Programului Operaţional
pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014‐2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni
financiare, după cum urmează:

să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă
toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate
efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;
să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă
electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul
programului operaţional, şi este asigurata disponibilitatea acestora;
să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea
operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare
contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce
atingere standardelor contabile naţionale;
să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi
publicitate.
Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de
produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu Contractul de finanţare, că cererile de
rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile
Comunitare şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, veţi
fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia dumneavoastră
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este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile
solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele
stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată
aveţi obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să
dea toate informaţiile utile la nivel administrativ, contabil şi tehnic.
Echipa de control verifică următoarele aspecte:

legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate
până la acel moment;
înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente
proiectului;
modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării
prevederilor legale în materie de achiziţii publice;
îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului

11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE
Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate
în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid Solicitantului.
Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţii sunt cuprinse în Anexa 10 – Măsuri de
informare și publicitate.

12. ANEXE
Anexa A ‐ Declarație de angajament
Anexa B ‐ Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
Anexa C ‐ Declaraţia de eligibilitate
Anexa D ‐ Declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse
Anexa E ‐ Declarația pe propria răspundere în conformitate cu art.10 alin.5 din Reg.
508/2014
Anexele F ‐ Declarație privind eligibilitatea TVA
Anexa G ‐ Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului
Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare
Anexa 2C ‐ Lista de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
Anexa 2S ‐ Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării
Anexa 3 ‐ Grila De Evaluare Calitativă
Anexa 4 – Grila de selecție.
Anexa 5 ‐ Notificare informatii suplimentare
Anexa 6 ‐ Notificare neconformitate eligibilitate selectie
Anexa 7 ‐ Contract Finantare
Anexa 8 ‐ Graficul de rambursare a cheltuielilor
Anexa 9 ‐ Masuri de informare si publicitate
Anexa 10 ‐ Formular de identificare financiară
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