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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 

dupa caz, a reviziei prezentei proceduri 

Nr. 
crt 

Tipul actiunii Nume si prenume Functia/compartim
ent 

Semnatura/data 

1 Elaborat Vartic Florina Adriana 
Dinca Iulica  

Asistent tehnic Martie 2018 

2 Verificat Ghita Viorel 
 

Expert coordonator Martie 2018 

3 Avizat Stefanescu Dumitrel Manager Martie 2018 

3 Aprobat Dragan Marian Presedinte  Martie 2018 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri 

 

Nr 
crt 

Editia/revizia Capitol/anexa 
revizuita 

Tip revizie: 
M- modificare  
A - adaugare 
E - eliminare  

Data la care intra in 
vigoare 
revizia/editia 

1. 1/2018 Nu este cazul   

 

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, 

revizia din cadrul procedurii 

Procedura este difuzată,  în cadrul Structurii de Management Tehnic (SMT) din 

cadrul FLAG și membrilor parteneriatului FLAG.Evaluarea calitativa tehnica-

economică va fi pusă în aplicare de către evaluatori externi(serviciu externalizat). 

Selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție a proiectelor 

constituit la nivelul parteneriatului din cadrul FLAG”DUNAREA CALARASEANA”. 

 

4. Scopul 

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

evaluare și selectare a cererilor de finanțare care vor fi finanțate din Strategia de 

dezvoltare locală  a zonei pescărești Dunarea Calaraseana în cadrul POPAM 2014-

2020, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției 

eficiente a fondurilor comunitare.  

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

transparent al procesului de evaluare și selecție a solicitărilor de finanțare și este 

utilizată eficient de către asistenții tehnici/expertii externi implicați în aceasta etapa de 

evaluare și de către membrii parteneriatului FLAG DUNAREA CALARASEANA în 

cadrul etapei de selecție. 

Procesul de evaluare calitativa tehnică - economică şi selecţie a proiectelor trebuie 

să asigure: 
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- aplicarea cu strictețe a principiului tratamentului egal între propunerile primite; 

- obiectivitatea şi echitatea evaluărilor şi punctajelor acordate fiecărei propuneri de 

proiect; 

- că deciziile luate şi punctajele acordate sunt justificate corespunzător; 

- că justificările şi clarificările formulate sunt concise, complete şi uşor de înţeles; 

- documentele de evaluare şi selecţie includ informaţiile relevante pentru a permite 

luarea unei decizii fundamentate la nivelul Comitetului de selecţie cu privire la 

respingerea sau aprobarea propunerii de finanţare. 

 

5. Domeniul de aplicare 

Prezenta procedură se referă la procesul de evaluare tehnica și economică și de 

selecție a cererilor de finanțaredestinate obținerii de sprijin financiar nerambursabil 

din cadrul Strategiei de dezvoltare locală  a zonei pescărești Dunarea Calaraseana 

finanțată prin ProgramulOperațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020. 

 

6. Documente de referinta 

6.1 Legislatie UE 

• Regulamentul (UE) nr.508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit 

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

861/2006, (CE) nr.1198/2006 si (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 in 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 EuropeanAgricol 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 de Dezvoltare Regională, și 

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. 
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• 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 al Uniunii. 

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

intereselor financiare ale comunităților Europene 

• Regulamentul delegat (UE)2015/2252 al Comisii 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 

Romania, pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri 

Maritime în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6.2 Legislatie nationala 

•OUG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, 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 și 

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

de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 si pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu 

modificările si completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabil 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 si pentru modificarea și completarea unor acte normative 

din domeniul garantării, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative din domeniul garantării; 

• Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
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• 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. 816/2016 privind aprobarea 

Listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru Operaționale finanțate în cadrul 

Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 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.  

 HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea și completarea art. 

15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 

 Ordnanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 
și/sau a fondurilor publice naținale aferente acestora, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 OUG nr. 234/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor 
natural, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii 
autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotarârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 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; 

 HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și 
completările ulterioare 
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 H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2014- 2020;  

 Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările 

ulterioare;  

 Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată 2014 cu 

modificările și completările ulterioare; 

 O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică cu 

aprobată prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003; 

 Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi 

modelelor industriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate cu modificările și completările 

ulterioare 

 ORDINULMADR208/13.03.2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 

„Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi 

Afaceri Maritime 2014-2020. 

 H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2014- 2020;  

 Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările 

ulterioare;  

 Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată 2014 cu 

modificările și completările ulterioare; 

 O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică cu 

aprobată prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003; 

 Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi 

modelelor industriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

6.3 Alte documente relevante 

 

 Strategia de dezvoltare locală a zonei Pescărești Dunarea Calaraseana 

 Contract de finantare nr.59/23.03.2017; 

 Hotărâre AGA de aprobare ghidurilor de finanțare inclusiv a criteriilor de selecție a 

măsurilor din cadrul SDL, procedurilor de lucru, regulamente de organizare și 

funcționare, regulamentul internFLAG, fișe post,; 

 Regulamentul de Organizare şi Funcționare a FLAG; 

 Regulamentul de Ordine Interioara alFLAG; 

 Fișe post FLAG DUNAREA CALARASEANA; 

 Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM; 

 Ghidurile solicitantului pentru masurile 1.1, 1.2, 2.1., 2.2. 

 

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in prezenta procedura 

 

7.1 Definitii ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția 

 Autoritatea de 

Management 

pentru POPAM -  

Direcția generală 

pescuit 

Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă 

pentru gestionarea POPAM 2014-2020. 

1.  Autoritate de Audit  Autoritate națională competentă să efectueze audit public 

extern, în conformitate cu legislația comunitară şi 

națională, asupra fondurilor nerambursabile acordate 

României de UE prin FEPAM, precum şi asupra 

cofinanţării naţionale aferente, independentă de 

Autoritatea de Management şi de Autoritatea de 

Certificare. 

2.  Autoritate de 

Certificare 

 

Direcţia generală – Autoritatea de Certificare şi Plată, 

structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor 

Publice responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în 
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declaraţiile de cheltuieli transmise la CE. 

3.  Agenţie de plată Direcţia Generală-Buget Finanţe şi Fonduri Europene, 

structură organizatorică în MADR responsabilă cu 

efectuarea plăţilor aferente POPAM 2014-2020. 

4.  Programul 

Operaţional pentru 

Pescuit și Afaceri 

Maritime 

Document aprobat 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. 

5.  Prioritatea Uniunii Una din priorităţile unui program operaţional, cuprinzând 

un grup de măsuri legate între ele şi care au obiective 

măsurabile specifice. 

6.  Ghidul 

solicitantului 

Document elaborat de FLAG Dunarea Calarasana prin 

care se informează potenţialii beneficiari cu privire la 

condiţiile şi modalitatea de acordare a unui sprijin public 

din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 

pentru fiecare măsură din cadrul POPAM 2014-2020. 

7.  Grup Local de 

Acţiune pentru 

Pescuit (FLAG) 

Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverşi 

reprezentanţi ai sectorului public, privat şi ai societăţii 

civile, selectat. 

8.  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. 

9.  Cerere de 

finanţare 

Formular completat de către solicitant, în vederea 

obţinerii finanţării prin POPAM 2014-2020. 

10.  Valoarea totală a 

proiectului 

Totalul cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare pentru 

realizarea proiectului. 

11.  Cheltuieli eligibile 

 

Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operaţiunilor 

finanţate din FEPAM, care pot fi finanţate atât din 

contribuţia financiară a UE, cât şi din cofinanţarea publică 

şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor 

legale ale UE şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea 

cheltuielilor. 

12.  Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operaţiunilor 

finanţate din FEPAM, care nu pot fi finanţate din 

contribuţia financiară a UE sau din cofinanţarea publică, 

conform reglementărilor legale ale UE şi naţionale în 

vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor. 

13.  Eligibilitate Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le 

îndeplinească în vederea calificării pentru a obţine 

finanţare prin măsurile finanţate din FEPAM. 
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14.  Operaţiune Proiect/ contract/ acțiune, selectat/selectată de 

Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea 

obiectivelor unei priorități. 

15.  Actori Locali Comunităţi pescăreşti, persoanele care activează în 

cadrul sectorului pescăresc sau în sectoare conexe, 

comunităţile locale, organizaţii publice sau private,firme 

implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundații, 

asociații, consilii locale, societatea civilă,agenţi 

economici, etc). 

16.  Contract de 

finanțare  

Document juridic încheiat între DGP-AMPOPAM şi 

solicitantul de finanţare/beneficiarul, prin care se 

acordă acestuia din urmă asistenţa financiară 

nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul 

atingerii obiectivelor măsurii din cadrul SDL şi care 

stabileşte obiectul sprijinului, drepturile şi obligaţiile 

părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi 

alte dispoziţii şi condiţii specifice. 

17.  Comitetul de 

selectie  

Comitetul compus din reprezentanţi/parteneri ai FLAG 

şi experţi externi independenţi (daca este cazul). Are 

atributii de evaluare a cererilor de finanțare depuse de 

beneficiari si selectia de proiecte în scopul 

implementării Strategiei . 

18.  Strategie de 

dezvoltare a zonei 

Pescărești 

Document cadru care defineste scop, obiective, actiuni, 

valori în legătură cu devoltarea sub aspect economic, 

social, cultural, turistic etc a unei zone Pescărești 

 

7.2 Abrevieri ale termenilor 

 

Nr.crt Abrevierea                    Termenul abreviat 

 

1.  UE Uniunea Europeana 

2.  POPAM Programul Operațional de Pescuit si Afaceri Maritime 

2014-2020 

3.  SDL Strategie de Dezvoltare Locală 

4.  DGP 

AMPOPAM 

Direcția Generala Pescuit Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri 

Maritime 

5.  GLP/FLAG Grup Local de Pescuit 
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6.  M Masura 

7.  AT/EC Asistent tehnic/Expert coordonator 

8.  FLAG Asociatia Grupul Local de Pescuit   

9.  POECI Procedura operationala de evitare a conflictului de 

interese 

10.  CS Comitetul de selectie a proiectelor 

11.  CF Cerere de finantare 

12.  POSC Procedura operationala solutionare contestatii 

13.  POES Procedura operationala evaluare si selectie a proiectelor 

14.  POVCE Procedura operationala de verificare a conformitatii si 

eligibilitatii 

 

8. Descrierea activității 

8.1 Generalități 

Procedura de evaluare si selectare a cererilor de finantare distinge activitati pe care 

asistentii tehnici ai FLAG si/ sau experti externalizati  urmeaza sa le realizeze in 

legatura cu analizarea cererilor de finantare prin care se solicita sprijin in cadrul SDL, 

activitati care au in vedere urmatoarele: 

- Evaluarea calitativa tehnica si economica a cererilor de finantare 

- Acordarea punctajelor cererilor de finantare 

 

Principalele activitati ale procesului de evaluare si selectare a cererilor de finantare 

care implica membrii Comitetului de Selectie sunt urmatoarele: 

- Selectia cererilor de finantare. 

 

FLAG-ul stabilește criteriile de selecție pentru fiecare măsură din SDL, precum și 
punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție, astfel încât punctajul maxim acordat 
să nu depășească 100 de puncte, cu obligația respectării punctajului minim de 20 de 
puncte stabilit de către FLAG. 
 

FLAG-ul va evalua și selecta proiectele depuse în baza măsurilor SDL, utilizând 

criterii de eligibilitate și selecție nediscriminatorii, obiective și transparente, 

respectând principiile de bază ale POPAM aprobate de către Direcția Generală 

Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, până la data prevăzută în 

contractul de finanțare.  
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8.2 Documente utilizate 

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate 

Nr. Denumire Provenienta 

1.  Grila de evaluare calitativă tehnică Măsura 1.1. FLAG 

2.  Grila de evaluare calitativă tehnică  Măsura 1.2  

3.  Grila de evaluare calitativă tehnică  Măsura2.1  

4.  Grila de evaluare calitativă tehnică  Măsura2.2  

5.  Grila de evaluare calitativă economică  Măsura 1.1 FLAG 

6.  Grila de evaluare calitativă economică  Măsura 1.2  FLAG 

7. Grila de evaluare calitativă economică  Măsura 2.1  

8. Grila de evaluare calitativă economică  Măsura2.2.  

9. Grila de punctaj evaluare tehnică-economică Măsura 1.1, FLAG 

10. Grila de punctaj evaluare tehnică-economică Măsura1.2  FLAG 

11. Grila de punctaj evaluare tehnică-economică Măsura 2.1  

12. Grila de punctaj evaluare tehnică-economică  Măsura 2.2 FLAG 

13. Criterii de selecție  Măsura1.1 FLAG 

14. Criterii de selecție  Măsura1.2  

15. Criterii de selecție  Măsura 2.1.  

16. Criterii de selecție  Măsura 2.2 FLAG 

17. Notificare evaluare calitativa si punctaj  Măsura1.1 FLAG 

18. Notificare evaluare calitativa si punctaj  Măsura 1.2.  

19. Notificare evaluare calitativa si punctaj  Măsura 2.1.  

20. Notificare evaluare calitativa si punctaj  Măsura 2.2.  

21. Notificare selecție  Măsura 1.1. FLAG 

22. Notificare selecție  Măsura 1.2.  

23. Notificare selecție  Măsura 2.1. FLAG 

24. Notificare selecție  Măsura 2.2 FLAG 

25. Proces verbal predare primire documente la CS FLAG 

26. Raport CS CS 

27. Proces verbal predare primire documente de la CS CS 

28. Notificare de solicitare de informații suplimentare  FLAG 

29. Cerere de renunțare la cererea de finanțare  Solicitant 

30. Declarație de evitare a conflictului de interese  FLAG 

31. Proces verbal de predare – primire a exemplarului 

original al cereri de finanțare retrase  

FLAG 

32. Pista de audit  FLAG 

33. Lista CF in ordine descrescătoare punctajului FLAG 

34. Lista CF respinse în etapele anterioare FLAG 
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35. Lista CF propuse pentru respingere FLAG 

36. Lista proiectelor selectate și propuse spre finanțare FLAG 

37. Borderoul de transmitere a documentelor FLAG 

 

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate 

 

Grila de evaluare calitativă tehnică este documentul emis de către experții externi 

contractațiimplicați în evaluarea calitativă tehnicăa unei cereri de finanțare depusa de 

solicitant în cadrul SDL care cuprinde criterii de evaluare calitativa. 

Grila de evaluare calitativă economicăeste documentul emis de către experții externi 

contractați implicați in evaluarea calitativă economică a unei CF depusa de solicitant 

în cadrul SDL care cuprinde criterii de evaluare calitativa. 

Grila de punctaj evaluare tehnică-economică este documentul emis de către experții 

externi contractați implicați în evaluarea tehnică-economică unei cereri de finanțare 

depusa de solicitant în cadrul SDL care cuprinde criterii de punctaj. 

Notificarea privindevaluarea calitativa si punctajul obtinuteste documentul emis de 

către experții/asistenții tehnici FLAG prin care solicitantul este informat despre 

punctajul obținut în urma evaluării.  

Criterii de selecție - document emis de către FLAG și aprobat de parteneriat, pe baza 

cărora se va face selecția proiectelor depuse. 

Proces verbal predare primire documente la CS– document emis de către 

experti/asistenții tehnici FLAG in baza căruia FLAG predădocumentația aferentă CF 

spre comitetul  de selecție al proiectelor CS. 

Raport CS este un document emis de Comitetul de selecție al proiectelor prin care se 

face prioritizarea și selecția proiectelor depuse. 

Proces verbal predare primire documente de la CS – document emis de secretarul 

CS și in baza căruia este predatădocumentația aferentă CF asistentului tehnic al 

FLAG. 

Notificare selecție este documentul emisde către experții/asistenții tehnici FLAG în 

baza raportului de selecție al CS, transmis solicitantului, prin care aceste este 

informat asupra selectării spre finanțare a cererii de finanțare depuse. 

Notificare de solicitare de informații suplimentareeste documentul emis de către 

experții externi/asistenții tehnici FLAG implicați in etapa verificării calitative tehnice și 

economice/selecție unei cereri de finanțare, care este transmisa solicitantului in 

vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare. 
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Lista CF in ordine descrescătoare a punctajului este un document emis de către 

experți/asistenți tehnici FLAG și care este înaintat spre CS în vederea selectiei. 

Lista CF respinse în etapele anterioareeste un document emis de către experți 

externi/asistenții tehnici FLAG și care este înaintat spre CS. 

Lista CFpropuse spre respingere este un document emis de către experti/asistenti 

tehnici FLAG cu propunerile pentru respingere și care este înaintat CS. 

Lista proiectelor selectate și propuse spre finanțare este un document emis de către 

asistentul tehnic FLAG în baza Raportului CS. 

Borderoul de transmitere a documentelorun document emis de către asistențul tehnic 

FLAG și în baza căruia se predau la DGP-AMPOPAM documentația proiectelor 

selectate de FLAG și propuse spre finanțare. 

Cerere de renunțare la cererea de finanțare este documentul transmis de către 

reprezentantul legal al solicitantului către FLAG in vederea renunțării la cerere de 

finanțare depusă. 

Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare 

retrase -  document emis de către expert/asistent tehnic FLAG, in baza căruia este 

predat exemplarul original al CF retrasa. 

Declarație de evitare a conflictului de interese este documentul asumat de către 

experții externi, experti/asistenții tehnici FLAG  care participa la  evaluarea calitativa 

tehnică-economică, precum si de către membrii parteneriatului care realizează 

selecția proiectelor. 

Pista de audit este documentul completat de către expertul/asistentul tehnic FLAG cu 

ocazia evaluari calitativa tehnică-economică si selecția unei cereri de finanțare. 

8.3 Resurse necesare 

8.3.1 Resurse materiale 

Echipamente informatice; 

Mijloace de comunicare: telefon, e-mail, fax; 

Mijloace de transport; 

 

8.3.2 Resurse umane 

Experti externi contractati de FLAG-contract de prestari servicii  

Experții/asistenții tehnici FLAG 

Membrii parteneriatului FLAG DUNAREA CALARSEANA.  
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8.3.3 Resurse financiare 

Sunt asigurate conform bugetului costurilor de funcționare și animare aprobat al 

FLAGDUNAREA CALARASEANA. 

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 calitativa tehnică și 

economică, si a grilelor de punctaj, de catre  evaluatori externi. Alegerea evaluatorilor 

externi se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare.Evaluarea calitativa 

tehnică și economicăse face de către evaluatori externi (2 evaluatori externi) conform 

contractului de prestari servicii incheiat cu FLAG-ul,in baza grilelor de evaluare 

calitativa tehnica si economica aprobate. Evaluatorii sunt obligati sa respecte 

principiul celor patru ochi pentru fiecare CF si de asemenea fiecare expert al 

evaluatorului care participa la evaluarea unei CF are obligatia sa intocmeasca 

Declaratia privind evitarea conflictului de interese,confidentialitate si 

impartialitatePOECI01  pentru fiecare cerere de finantare in parte, inainte de 

inceperea activitatii.Selecția cererilor de finanțare se face după finalizarea evaluării 

calitative tehnice și economice,pe baza criteriilor de selectie aprobate prin hotărâre 

AGA FLAG Dunarea Calaraseana pentru fiecare măsură înparte. 

Declarația conflictului de interese POECI01 se va semna pentru fiecare cerere de 

finanțare în parte,  atat de  catre expertii externi contractati care realizează evaluarea 

precum și de către membrii CS al FLAG care realizează selecția acestora. 

FLAG DUNAREA CALARASEANA va organiza depunerea de proiecte în cadrul 

sesiunilor închise, astfel încât selecția va fi realizată în baza competiției între cererile 

de finanțare depuse. Selecția proiectelor în vederea finanțării nerambursabile se va 

realiza în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării calitative 

tehnice și economice și in baza criteriilor de selecție, în limita sumelor disponibile 

aferente apelului. La punctaje egale se va aplica principiul prioritizării mentionat in 

criteriile de selectie. Vor fi prioritizate proiectele care creează cele mai multe locuri de 

munca, mentin cele mai multe locuri de munca si care vizează anumite activităţi 

considerate de interes in realizarea strategiei. 

In situatia in care exista 
valoriramasenecontractatereprezentandsumeleaferenteproiectelorselectate de FLAG 
care au fostretrase, declarateneconformesauneeligibile, acestea pot fi 
realocateîncadrulaceleiașimăsuri, fie: 
     - prinsuplimentareaalocăriipesesiune – dacăperioada de 
depunereaferentăapelului nu s-a încheiat - cu prelungireadurateiapelului de 
depunereproiecte cu perioadanecesară pentru ca apeluldepunereproiecte cu 
finanțareamajoratăsă se derulezepedurata a minimum 30 de zile; 
publicitateamajorăriifinanțăriișiprelungiriidurateiapelului de depunereproiecte se va 
realizaprinaceleașimodalitățifolosite la lansareaunuiapel de depunereproiecte; 
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      - sau  la următorulApel de depunereproiecte - in situațiaîn care, 
încadrulaceleiașisesiuni (pentru aceeașialocarefinanciară, sau pentru o 
alocarefinanciarămărităprinrealocareînurmasituațiilordescrise mai sus), un 
solicitantdeclarateligibilșiselectat de către FLAG, se retrageșirămâneastfel o 
sumădisponibilă, aceastăsumapoate fi 
alocatăunuialtsolicitanteligibildinaceeașisesiune, dar care nu a fostselectat de către 
FLAG, sauînsituațiaîn care un solicitantdeclarateligibilșiselectat de către FLAG este 
declaratneeligibil de către AMPOPAM șirămâneînacestfel o sumădisponibilă, 
aceastăsumăpoate fi realocatăcătre un altsolicitantdeclarateligibil de către FLAG, dar 
selectatfărăfinanțare, încadrulaceluiașiapelsauîncazulunuiapelulterior.  
Aceeașiprocedură se aplicășiatuncicând este ultimasesiunesaucând pentru 
sesiunearespectivă a fostalocatăîntreagasumăaferentămăsurii respective 
dinplanulfinanciar al FLAG. 
Înambelesituații, FLAG  va emite un Raport de 
Selecțierevizuitaferentaceleiașisesiuni, în care se va menționasursa de finanțare 
(fonduridisponibile/măsură, proveniteînurmarezilieriicontractelor de finanțare, 
dineconomiirealizate la finalizareacontractelor de finanțare, sumeneangajate ca 
urmare a neîncheieriicontractelor, sumerezultateprindeclararea ca neeligibile la 
nivelul AMPOPAM a unorproiectedeclarateeligibileșiselectate de către FLAG și se 
vor evidențiaproiecteleselectateulterior. EmitereaRaportului de Selecțierevizuit se 
realizează cu respectareacondițiilorimpuseîncazulRaportului Final de Selecție. 
Realocareasumelordisponibileîncadrulaceleiașimăsuri nu necesităacordul 
AMPOPAM.  
Realocareafondurilor, rămasedisponibile, cătrealtemăsurinecesităaprobaredinpartea 
AMPOPAM.  
 

Pentru sesiunile închise, FLAG DUNAREA CALARASEANA va publica pe site-ul 
propriu lansarea apelului precizând cel puţin, următoarele informaţii: 

 Antetul conform normelor de identitate vizuala; 

 Denumirea programului operational; 

 Prioritatea UE; 

 Numarul apelului; 

 Masura/Masurile din cadrul SDL pentru care se acorda finantare; 

 Codul apelului; 

 Data de la care pot fi depuse cereri de finantare; 

 Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare; 

 Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiecte; 

 Cursul de schimb INFOREURO utilizat conform Deciziei DG AMPOPAM 

 Modalitatea de depunere a cererilor de finantare; 

 Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect; 

 Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect; 

 Informatii suplimentare, inclusiv datele de contact ale FLAG DUNAREA 
CALARASEANA; 

.  
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9.1 Evaluarea tehnicăși economică a cererii de finanțare 

Activitățile procesului de evaluare calitativă tehnică și economică a cererilor de 

finanțare sunt: 

1. Evaluarea calitativă tehnică a cererilor de finanțare prin întocmirea Grilelor 

de evaluare calitativă tehnică POES01; POES02; POES03; POES04;(Anexa 

6) pentru măsurile 1.1.,1.2., 2.1. și 2.2.  

2. Evaluarea calitativă economică a cererilor de finanțareprin întocmirea  

Grilelor de evaluare calitativă economică POES05; POES06; POES07; 

POES08 (Anexa 7) pentru măsurile 1.1.,1.2. 2.1 și 2.2 

3. Întocmirea grilelor de punctaj POES09; POES10(Anexa 8) pentru masura 

1.1, POES10(Anexa 8) pentru măsura 1.2. , POES11 (Anexa8) pentru 

masura 2.1 si POES12 (Anexa 8) pentru măsura 2.2 pentru a realiza o 

ierarhie a proiectelor dupa punctajul obținut. 

După aprobarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare, 

managerul FLAG  notifica evaluatorul extern contarctat(contract prestari servicii) în 

termen de 1 zi lucrătoare, în vederea evaluării calitative tehnice și 

economice.Evaluatorii externi vor completa grilele de evaluare calitativă tehnică 

POES01 (Anexa 6) pentru măsura 1.1., POES02 (Anexa6) pentru masura 1.2., 

POES03 (Anexa6) pentru masura 2.1 si POES04(Anexa 6) pentru măsura 2.2, 

De asemenea va intocmi grilele de punctaj POES09 (Anexa8) pentru masura 1.1, 

POES10(Anexa 8) pentru măsura 1.2. POES11 (Anexa8) pentru masura 2.1 si 

POES12(Anexa 8) pentru măsura 2.2,pe care le va înainta asistentului tehnic 

desemnat pentru arealiza oierarhie a proiectelor dupa punctajul obținut. 

 

9.1.1 Evaluarea calitativă a cererilor de finanțare 

Evaluarea calitativă tehnică și economică se va realiza de către fiecare expert(cel 

putin doi experti pentru fiecare CF) al evaluatorilor (se va sigura principiul celor patru 

ochi) în parte, pe baza grilelor de evaluare calitativă tehnică/economică.Astfel în 

termen de 5 zile lucrătoare, fiecare expert al evaluatorului va completa grilele de 

evaluare calitativă tehnică/economică și va justifica la rubrica observații din grilă 

opțiunea aleasă pentru fiecare criteriu/subcriteriu. După completarea grilelor de 

evaluare calitativă tehnică și economică, se vor completa grilele de punctaj 

POES09(Anexa 8) pentru masura 1.1, POES10(Anexa 8) pentru măsura 1.2. 

POES11 (Anexa8) pentru masura  2.1si POES12 (Anexa8)pentru măsura 2.2pentru 

a realiza o ierarhie a proiectelor dupa punctajul obținut si dupa criteriile aprobate de 

AGA FLAG.Expertii evaluatorului extern pot cere informatii suplimentare daca este 

cazul. Punctarea proiectelor se va face in 2 zile de la finalizarea evaluarii calitative 

tehnice si economice si reprezinta media aritmetica a celor doua grile de punctaj, 

astfel incat sa fie de maximum 100 de puncte. 
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Evaluatorii pot cere solicitantului informatii suplimentare si/sau (dupa caz) 

modificarea bugetului proiectului pentru corectarea anumitor erori, precum și în 

sensul reducerii acestuia, in termen de 5 zilelucratoareastfel: 

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

eligibile 

- 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 obiectul proiectului; 

 Fie nu sunt rezonabile. 

Proiectele care au valoarea nerambursabil mai mare decat cea prevazuta in apelul 

de selectie nu vor putea fi selectate, decat in cazul in care diferenta de suma devine 

neeligibila. 

Grilele de evaluare calitativa tehnica/economica intocmite de cei doi experti externi 

sunt verificate si aprobate/respinse de catre manager FLAG in termen de maxim 5 

zile lucratoare de la primirea acestora. 

Dupa completarea grilelor de evaluare calitativa tehnic si economica, se vor completa 

grilele de punctaj POES09 pentru masura 1.1., POES10 pentru masura 1.2., 

POES11 pentru masura 2.1, POES12 pentru masura 2.2, pentru a realiza o ierarhie 

a proiectelor dupa punctajul obtinut si dupa criteriile de selectie aprobate de AGA 

FLAG DUNAREA CALARASEANA. Evaluatorii vor justifica la rubrica observatii din 

grila optiunea aleasa pentru fiecare criteriu/subcriteriu punctat. Evaluatorii pot cere 

informatii suplimentare, daca este cazul. Punctarea proiectelor se va face in 2 zile 

lucratoare de la finalizarea evaluarii calitative tehnice si economice. Punctajul final 

reprezinta media aritmetica a celor doua grile de punctaj acordate de evaluatori, 

astfel incat totalul sa fie de maximum 100 de puncte si minimul prevazut pentru 

masura respectiva. 

Activitatea expertilor evaluatorului extern sa va completa in pista de audit a CF 

evaluate, unde  fiecare dintre expert va semna. 

După finalizarea tuturor evaluărilor tehnico-economice si primirea rapoartelor de 

evaluare  în termen de 2 zile lucrătoare, asistentul tehnic care le-a primit de la 

evaluatori, întocmește Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a 

punctajului obținut POES14, lista cererilor de finanțare respinse în etapele anterioare 

POES15. Listele vor fi aprobate in maximum 5 zile lucratoare de catre 

presedinte/manager, dupa care vor fi publicate pe site in termen de maximum 2 zile 

lucratoare de la aprobare. Concomitent in termen de doua zile se vor transmite si 

notificarile cu privire la  admiterea/respingerea CF catre fiecare solicitant. 

Solicitantul care a fostnotificatprivindrespingereacereriide 
finantare,poatedepunecontestatie in termen de 10 zilelucratoare de la data 
primiriinotificarii.Precizam ca in cazuldepuneriiuneicontestatii nu se pot 
aducecompletari si/sauinlocuiridocumentelorexistente in dosarulcererii de finantare 
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Contestația se depuneprin email/fax/poștă cu confirmare de primiresau personal la 
sediul FLAG “DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ” din Călărași, str. Progresul, Bloc BBB, 
etaj 3. 
 
Dosaruladministrativ al uneicereri de finantaretrebuie sa aibain 
componentacelputinurmatoarele documente: 
eticheta;declaratiileprivindevitareaconflictului de intereseconfidentialitate si 
impartialitate;listele de verificare a conformitatii administrative si eligibiltatatiispecifice 
pentru fiecaremăsura in parte;grilelede evaluarecalitativaeconomica si 
tehnica;informatiilesuplimentare si raspunsurile la acestea(daca este cazul);grilele de 
punctajevaluaretehnica-economica;raportulcomitetului de 
selectie;notificareselectie;lista proiectelorselectate si propusesprefinantare. 

Documentele de verificare a criteriilor de selecțietrebuiesă fie datateșisemnate de 
cătremembriicomitetului de selecțiestabilit la nivelul FLAG. 
 

 

 

9.2 Selecția cererilor de finanțare 

Procesul de selectie a cererilor de finantare  se realizeaza dupa incheierea 

evaluarilor tehnice, economice si de punctaj a cererilor depuse in cadrul sesiunii cu 

exceptia cererilor de finantare respinsein etapele de verificare  conformitate si 

eligibilitateSelecția cererilor de finanțare se realizeaza de comitetulde selecție al 

proiectelor(comitet format din membrii parteneriatului FLAG), prin întocmirea 

raportului CSP POES22 în baza criteriilor de selecție aferente fiecărei măsuri 

POES17(Anexa 9) masura 1.1, POES18(Anexa 9) masura 1.2, POES19 (Anexa9) 

pentru masura 2.1, POES20 (Anexa 9) masura 2.2. In cazul in care suma valorii 

nerambursabile a tuturor cererilor de finantare depuse in cadrul unui apel care au 

intrat in selectie este mai mica decat valoarea totala financiara aferenta apelului 

respectiv, cererile de finantare acceptate in urma etapei de evaluare tehnico-

economica si selectie vor fi selectate și propuse in vederea finantarii nerambursabile, 

solicitantii fiind notificati in acest sens.  

In cazul in care suma valorii nerambursabile a tuturor cererilor de finantare depuse in 

cadrul unui apel care au intrat in selectie este mai mare decat valoarea totala 

financiara aferenta apelului respectiv,proiectele care au valoarea nerambursabila mai 

mare decat cea prevazuta in apelul de selectie nu vor putea fi finantate, decat in 

cazul in care diferenta de suma devine neeligibila.Activitatea Comitetului de selectie 

se finalizeaza prin intocmirea raportului de selectie  POES22. 

 
Comitetul de selectie este format din 5 membri (presedinte si 4 membri) alesi de 
catre AGA cu reprezentativitate peste 50% din randul membrilor privati.Presedintele 
comitetului de selectie poate fi oricare membru al parteneriatului si care face parte 
din comitetul de selectie, de asemenea, ales de catre AGA. Pe langa cei cinci 
membri mai sunt alesi si 5 membri supleanti care sa inlocuiasca membrii comitetului 
atunci cand din diverse motive se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile 
conform ROF in ceea ce priveste selectia proiectelor de finantare. 
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Convocarea Comitetului de Selecţie se realizează de către Preşedintele/managerul 

Asociatiei, in termen de 3 zile lucratoare de la aprobarea grilelor de evaluare tehnica 

si economica si de punctaj. 

Comitetul de Selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul 

FLAG.  

Selecția proiectelor se face aplicând regula de ”dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 

50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat 

și societatea civilă. 

Selectia cererilor de finantare se va face in baza Criteriilor de Selectie (POES17, 

POES18, POES19, POES20).Criteriile aplicabile proiectelor vizează 2 aspecte, 

respectiv ierarhizarea in functie de punctaj si/sau prioritizarea dupa criteriile de 

selectie. Daca proiectele depuse in cadrul unei masuri si intrate in comitetul de 

selectie au punctaje diferite, atunci selectia se va face in ordine descrescatoare a 

punctajului. Daca doua sau mai multe proiecte au punctaje egale, membrii 

comitetului de selectie vor aplica criteriile de selectie prioritizandu-le in functie de 

numarul de locuri de munca nou create, numarul de locuri mentinute, contributia 

solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile, tipul de solicitant pentru M1.1, M1.2, M 

2.1,si M 2.2. 

Dupa realizarea selectiei asistentul tehnic cu atributii specifice  va intocmi lista de 

selectie a proiectelor care va fi aprobata de presedinte.   

Beneficiarii ale căror proiecte nu au fost selectate de către Comitetul de Selectie pot 

depune o contestaţie, in termen de 10 zile de la primirea notificarii. Contestatia va fi 

soluţionată de către Comisia de Contestaţii conform prevederilor procedurii de 

solutionare a contestatiilor,in vigoare. 

Dupa primireasi solutionarea contestatiilor, se va intocmi lista finala a proiectelor 

selectate si propuse spre finantare.  

După încheierea procesului de evaluare și selecție, precum și etapei de soluționare a 

contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de Selecție al FLAG va întocmi un Raport 

de Selecție în care vor fi înscrise: proiectele retrase, proiectele neeligibile, cele 

selectate pentru finanțare, cele selectate fără finanțare, proiectele neselectate, 

valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele declarate 

selectate în urma soluționării contestațiilor. 

Raportul de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii Comitetului de 

Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea 

legislației în vigoare. Raportul de selecție va fi datat și aprobat de către președintele 

FLAG/Reprezentantul legal al FLAG sau de un alt membru al Consiliului Director al 
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FLAG mandatat în acest sens, având aplicată ștampila FLAG. Dacă unul dintre 

parteneri, persoană juridică membru în Comitetul de Selecție, își schimbă 

reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, cu prezentarea documentelor 

justificative.  

FLAG va întocmit conform: listei finale a proiectelor eligibile propuse spre finanțare, a  

listei proiectelor selectate fără finanțare și a listei proiectelor neselectate. 

Centralizatorul privind rezultatul final al selecției care va fi publicat pe pagina proprie 

de internet. Acesta se va publica pe site-ul www.dunareacalaraseana.ro, in termen 

de maximum 2 zile lucratoare de la aprobarea de catre presedinte. 

Solicitantii ale caror cereri de finantare sunt selectate fara finantare precum si ale 

caror CF-uri au fost respinse sau neselectate sunt informati prin emailfax/posta cu 

confirmare de primire la adresa de corespondenta din cererea de finantare, in termen 

de 1 zi lucratoare de la aprobarea Raportului Comisiei de Selectie. 

- In cazul cererilor de finantare selectate fara finantare, Notificarea va cuprinde 

mentiunea ca acestea vor fi finantate in cazul aparitiei de fonduri disponibile sau 

realocate din cadrul altor masuri. 

- In cazul cererilor de finantare respinse, notificarea va cuprinde motivele care au 

stat la baza respingerii acesteia. 

Notificarea va fi intocmita de catre Asistentul tehnic, verificata si aprobata de catre 

Manager. 

După finalizarea selectării cererilor de finanțare ce vor fi finanțate prin Strategia de 

dezvoltare locală, FLAG-ul transmite la DGP AMPOPAM, pe baza unei adrese de 

înaintare și a unui Borderou de transmitere a documentelor (POES26), lista 

proiectelor selectate și propuse pentru finanțare (POES25), Cererile de finanțare 

selectate (fie original, fie un CD, după caz), precum și Dosarul administrativ al 

acestora în original, și un CD (documentele de verificare – grile, liste, etc., 

Raportul/Rapoartele de selecție, emise de Comitetul de selecție, însoțit de 

declarațiile privind evitarea conflictului de interese și alte documente care au condus 

la selectarea cererii de finanțare, după caz, în scopul verificării finale a eligibilității și a 

modalității de selecție, înainte de aprobare.  

 

10. Incadrarea etapelor procedurii in timp 

Etapele din cadrul procedurii de evaluare tehnica si economica si selectia cererilor de 

finantare sunt urmatoarele: 

 

Notificarea evaluatorului extern contractat cu privire la evaluarea Cererilor de 

finanțare declarate conforme si eligibile, va fi realizata de catre managerul FLAG  - 1 
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zi lucratoare din momentul aprobarii eligibilitatii cererii de finantare; Notificarea va fi 

inaintata de catre asistentul tehnic evaluatorului extern contractat.  

- Evaluarea calitativa tehnica si economica, punctarea si completarea Grilelor 

de evaluare calitativa tehnica si economica a cererilor de finantare: 5 zile 

lucratoare/expert de la primirea cererii de finantare; 

- Convocarea Comitetului de Selectie pentru selectarea cererilor de finantare - 3 

zile lucratoare de la aprobarea de catre manager a evaluarii tehnice, economice si de 

punctaj;  

- Selectarea cererilor de finantare de catre comitetul de selectie- 5 zile 

lucratoare in text nu scrie pe masura (in functie de numarul de proiecte); 

- Selectia finala a cererilor de finantare in urma incheierii perioadei de 

solutionare a contestatiilor va fi comunicata in termen de 3 zile lucratoare prin 

mail/fax/posta; 

- Publicarea pe site a listei finale a cererilor de finantare selectate - 1 zi 

lucratoare de la aprobarea de catre comitetul de selectie; 

Notificarea solicitantilor pentru proiectele selectate, selectate  fara finantare si 

respinse in urma etapei de selectie - 1 zi lucratoare de la aprobarea Listei finale a 

Comitetului de Selectie; 

- Transmiterea catre DGP AMPOPAM 

 

 

11. Exceptii de la procedura 

a. Daca in urma evaluarii calitative tehnice si economice sunt neclaritati sau se 

constata discrepante/omisiuni/erori de calcul, se solicita reprezentantului legal al 

solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate in etapa de 

evaluare tehnica si economica, in baza unei Notificari de solicitare a informatiilor 

suplimentare.Solicitantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea 

notificarii sa transmita clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente 

justificative, in caz contrar, evaluarea tehnica si economica a cererii de finantare se 

va realiza doar pe baza documentelor existente. Documentele justificative transmise 

nu vor aduce completari si/sau inlocuiri documentelor existente in dosarul cererii de 

finantare, iar in cazul modificarii bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.  

b. Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre expertii 

evaluatorului extern, acestea sunt mediate de catre Manager. Acesta completeaza in 

rubrica “observatii”, isi noteaza decizia, urmand sa fie urmate celelalte etape de 

evaluare. 

c. Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre expertii 

evaluatorului extern si manager, acestea sunt mediate/ rezolvate de catre Consiliul 

Director al Asociatiei convocat la solicitarea Managerului, care isi emite 

decizia/optiunea in urma analizarii CF si a documentelor justificative, urmand sa fie 

parcurse celelalte etape de evaluare. 



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL 

DE PESCUIT DUNAREA 

CALARASEANA 

PROCEDURA OPERATIONALA DE  

EVALUARE SI SELECTIE 

Cod POES e.I.r.0 

Editia 1/2018 

Revizia 0 

Pagina 22 

Exemplar 1 

 

22 
 

d. In cazul in care solicitantul contesta etapele de analiza/verificare ale cererii de 

finantare se vor aplica prevederile Manualului de procedura privind solutionarea 

contestatiilor, in vigoare. 

 

12. Renuntarea la cererea de finantare 

Solicitantul poate renunta la cererea de finantare in orice moment, in timpul 

procesului de evaluate tehnica/ economica si de selectie printr-o cerere POES29 

(Anexa14). 

Cererea de renuntare este aprobata de catre manager, ceea ce implica intreruperea 

procesului de analiza a cererii de finantare. 

Predarea exemplarului original (daca depunerea cererii de finanțare s-a facut pe 

format hârtie)catre solicitant se face in baza unui proces verbal intocmit de catre un 

AT al FLAG.  
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13. Responsabilitati 

Nr. 
crt 

Compartimentul 
(postul)/actiunea 

Presedinte Manager 
Experti 

Evaluator 
extern 

Comitetul 
de 

selectie 

1 evaluare tehnico - 
economica 

- A E  

2 elaborare lista cereri 
de finantare selectate 

A - E V 

3 Selectia A - - V,S 

 

A - Aprobare, V - verificare, E – Evaluare,S – Selectie 

 

14. Lista anexe 

 

Nr. anexa Denumire anexa Codificare  
 

 Dispozitie interna numire asistent tehnic POES00 

Anexa 6 Grila de evaluare calitativa-TEHNICA M1.1. POES01 

 Grila de evaluare calitativa-TEHNICA M1.2. POES 02 

 Grila de evaluare calitativa-TEHNICA M2.1. POES 03 

 Grila de evaluare calitativa-TEHNICA M2.2. POES 04 

Anexa 7 Grila de evaluare calitativa -ECONOMICA M1.1 POES 05 

 Grila de evaluare calitativa -ECONOMICA M1.2, POES 06 

 Grila de evaluare calitativa -ECONOMICA M2.1. POES 07 

 Grila de evaluare calitativa -ECONOMICA M2.2. POES 08 

Anexa 8 Grila de punctaj M1.1 POES 09 

 Grila de punctaj M.1.2 POES 10 

 Grila de punctaj M.2.1. POES 11 

 Grila de punctaj M2.2 POES 12 

Anexa 12 Notificare evaluare calitativa si punctaj POES 13 

 Lista CF in ordinea descrescatoare a punctajului POES 14 

 Lista CF respinse in etapele anterioare POES 15 

Anexa 9 Criterii de selectie_M1.1 POES 17 

 Criterii de selectie_M1.2. POES 18 

 Criterii de selectie_M2.1. POES 19 

 Criterii de selectie_M2.2. POES 20 

 Proces verbal predare primire documente (CSP) POES 21 

 Raport CSP POES 22 

 Proces verbal predare primire documente de la CSP POES 23 

Anexa 13 Notificare selectie POES 24 

 Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare POES 25 
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 Borderou de transmitere documente POES 26 

 Schema logica POES POES27 

Anexa 10 Notificare informatii suplimentare POES 28 

Anexa 14 Renuntarea_la_cererea_de_finantare POES 29 

 

15. Arhivarea 

Arhivarea se va realiza in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare. La 

finalizarea fiecărui proiect derulat de catre beneficiar, FLAG va scana toata 

documentia pe care o va stoca in format electronic pe CD/DVD sau hard extern. In 

situtia in care SMIS devine funcţional, proiectele vor fi arhivate in reteaua de date a 

DGP AMPOPAM. 

16. Modificarea manualului de procedura 

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizarea instrucţiunii de 

lucru privind modificarea manualului de proceduri/propunere de 

completare/modificare a manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisa la DGP 

AMPOPAM pentru verificare si aprobare. Procedura modificată va primi revizie nouă 

si/sau ediţie nouă. 

Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii/completarii procedurii, 

Compartimentul/persoana care a generat procedura va intocmi Formularul POSC08 

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 textulpropus prin care se 

intentioneaza sa se inlocuiasca textul original; 

* Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte 

privind cauza modificarii. 

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

anterioara). Numarul editiei ramane neschimbat. Numarul maxim de revizii va fi de 

trei, dupa care procedurile vor avea o noua editie si revizie 0. 

Aceasta Instrucțiune de lucru va fi verificată, datată, avizată de manager si aprobată 

de preşedinte. Data semnării fiind data când intră în vigoare reviziile, edițiile si după 

aprobarea de către DGPAMPOPAM a procedurii care, ulterior, va fi aprobata prin 

AGA. 

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu 

implementarea ei. 

 

17. Plan de înlocuire a personalului 
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Înlocuirea personalului se va face conform matricei de înlocuire a personalului 

(POVCE 15).  
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