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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/ 

compartiment 

Semnatura/Data 

 

1 Elaborat DINCA IULICA Asistent tehnic  Martie 2018 

2 Verificat/ 

Avizat 

STEFANESCU 

DUMITREL 

Manager  Martie 2018 

3 Aprobat MARIAN DRAGAN Presedinte  Martie 2018 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri 

 

Ediţia/revizia Capitol/anexa revizuită 

Tip revizie: 

M- modificare 

A -adăugare 

S - suprimare  

Data aprobării de către DGP 

AMPOPAM 

1/2018 Nu este cazul - - 

 

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

cadrul ediției procedurii operaționale 

Procedura este difuzată, electronic, în cadrul structurii de managementtehnic (SMT) din 

cadrul asociației. Aceasta va fi pusă în aplicare de personalul cu atribuții de control, conform 

fișelor de post. 

 

4. Scopul 

Scopul acestei proceduri este să asigure coerența obiectivelor, să identifice factorii-cheie de 

reușită și să comunice conducătorilor FLAG, în timp real, informațiile referitoare la 

performanțe și perspective.  

a)realizarea funcțiilorşi atribuţiilor într-o manierăeconomică, eficientăşieficace;  

b)respectarea reglementărilor legaleşi a dispoziţiilor conducerii;  

c)protejarea resurselor împotriva abuzurilor, pierderilor sau fraudelor;  

d)dezvoltarea, menţinereaşi furnizarea de informaţii financiare corecte şicomplete pentru 

fundamentarea deciziilor conducerii.  

e) prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor 

f) calitatea documentelor financiare și de contabilitate 

g) calitatea documentelor elaborate de FLAG în realizarea atribuțiilor sale 

 

5. Domeniul de aplicare 

Prezenta procedura operaţională este elaborată pentru a fi utilizatădrept ghid atât pentru  

conducerea FLAG cât şi pentru responsabilii cu organizarea activităţii curente a FLAG. 
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6. Documente de referinta 

 

6.1 Legislatie 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 delegat (UE) nr. 1014/ 2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 508/ 2014 al Parlamentului European si al 

Consiliului 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 si a Regulamentului 

(UE) nr. 1255/ 2011 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveşte 

continutul si constructia unui sistem de monitorizare si de evaluare comun pentru 

operaţiunile finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Martime.  

 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 şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi 

afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu 

privire la operaţiuni; 

 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 şi al Consiliului privind Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie 

trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie 

de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date; 

 Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

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

şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a 

unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 

maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliulu i; 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 2252/ 2015/ al Comisiei din 30 septembrie 2015 de 

modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 in ceea ce priveşte perioada 

de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru 

pescuit si afaceri maritime; 

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

programului operaţional „Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 

pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit şi 

Afaceri Maritime în România; 
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 Regulamentul nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general 

al Uniunii si de abrogare a regulamentului nr. 1605/ 202 al Consiliului, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

6.2 Legislatie nationala 

 

 Ordinul ministrului agriculturii şi Dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea 

Listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru Operaţionale finanţate în cadrul 

Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi  

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, 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; 

 Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările ulterioare;  

 Legea nr.500/2002-legea finanţelor publice, actualizată; 

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Legea nr.82/1991-legea contabilităţii republicată; 

 OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu 

modificările sicompletările ulterioare; 

 OUG nr.nr. 49 din 23 octombrie 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 modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărâre 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul garantării; 
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 Legal nr.53/2003 Codul muncii 

 Codul Fiscal (actualizat); 

 

6.3 Alte documente relevante 

 

 Strategia de Dezvoltare Locală a zonei Pescărești DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ; 

 Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;  

 Regulamentul de Organizare şi Funcționare a FLAG DUNAREA CALARASEANA; 

 Regulamentul de Ordine Interioară  a FLAG DUNAREA CALARASEANA 

 Fișe post FLAG DUNAREA CALARASEANA; 

 Contract de finanțare nerambursabilă nr.59/23.03.2017; 

 Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM. 

 

7. Definiții si abrevieri utilizate in prezenta procedura 

 

7.1 Definiţii ale termenilor: 

 

Nr. 

crt 

Termen Definiţie 
 

1 Procedura Ansamblu de reguli de organizare ale unei entităţi, folosite în 

vederea atingerii unui anumit rezultat care descriu o serie de 

formalităţi ce trebuie executate într-un proces. 

2 Contract de 

servicii furnizare 

Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal 

prestarea unuia sau mai multor servicii/ furnizare, astfel cum 

acestea sunt prevăzute in Legea 98/2016. 

3 Factura Document fiscal ce trebuie să conţină cel puţin următoarele 

informaţii: a) data emiterii; b) identificarea persoanei 

impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; c) 

identificarea tipului de bunuri sau de servicii furnizate; d) suma 

taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea 

acesteia; e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept 

factură, o specifică şi fără ambiguităţi la factura iniţială, pe 

care o modifică. 

4 Autoritate de 
Audit 

Autoritate naţională competentă să efectueze audit public 

extern, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, 

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 
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5 Autoritatea de 

Management 

pentru POPAM 

- Direcţia 

generală 

pescuit si 

Afaceri Maritime 

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

 

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

7 Cerere de 
finanţare 

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

8 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli efectuate de beneficiar aferente operaţiunilor 
finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri 
Maritime care pot fi finanţate atât din contribuţia financiară a 
UE cât şi din cofinanţarea publică şi/sau private, conform 
reglemetărilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale privind 
eligibilitatea cheltuielilor 

9 Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuielile efectuate de beneficiar aferente operaţiunilor 
finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri 
Maritime care nu pot fi finanţate din contribuţia financiară a UE 
sau din cofinanţarea publică, conform reglemetărilor legale ale 
Uniunii Europene şi naţionale privind eligibilitatea cheltuielilor. 

10 Contract de 

finanţare/ 

Angajament 

juridic 

Actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltări 
Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi 
beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa 
financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul 
atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, 
comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi 
obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării 
operaţiunilor selectate specifice POPAM 2014—2020; 

11 Eligibilitate Suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le 
îndeplinească în vederea calificării pentru a obţine finanţare 
prin măsurile finanţate din FEPAM. Finanţarea efectivă a 
proiectului se va decide în urma selectării proiectului 

12 Fondul 

European 

pentru Pescuit 

si Afaceri 

Maritime 

(FEPAM) 

Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul 
perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin 
Regulamentul (CE) nr. 508/2014 



ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL DE 

PESCUIT”DUNAREA 

CALARASEANA” 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE 

CONTROL INTERN  

Cod POCIe.I.r.0 

 
Ediţia I/2018 

Revizia 0 

Pagina 7 

Exemplar 1 

 

7 
 

13 Autoritate de 
Audit 

Autoritate naţională competentă să efectueze audit public 
extern, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, 
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 

14 Programul 
Operaţional 
pentruPescuit si 
AfaceriMaritime 
(POPAM) 

Document programatic aprobat prin Decizia nr. 
8416/25.11.2015 a CE, în baza căruia vor fi accesate sumele 
alocate României pentru perioada de programare 2014-2020 

 

7.2 Abrevieri ale termenilor 

 

1. FLAG DC Asociaţia Grupul local de pescuit DUNAREA CALARASEANA 

2. SEAP Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice 

3. PA Procedura de achiziţii 

4. CAT Compartimentul Asistenţă Tehnică 

5. ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

6. ROI Regulament de ordine interioara 

7. POAD Procedura operaţională de achiziţie directă 

8. SMIS Sistem de Monitorizare a Instrumentelor Structurale 

9. DGP AM POPAM Direcţia Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime 

10. AGA Adunarea Generala a Asociaţilor 

 

 

8. Descrierea activității 

 

8.1 Generalități 

 

Controlul intern organizat la nivelul entităţii este în responsabilitatea conducerii şi reprezintă 

ansamblul măsurilor întreprinse de conducere şi implementate de întregul personal cu privire 

la structura organizatorică, procedurile, instrumentele şi tehnicile aplicate.Cunoaşterea 

sistemului de control intern şi realizarea unei corecte evaluări a riscurilor (prin analizele de 

management și rapoartele de activitate ale FLAG prezentate la AGA) specifice permite 

conducerii să identifice activităţile/acţiunile vulnerabile, în cadrul cărora oricând se pot produce 

disfuncţii şi să stabilească măsuri adecvate în vederea eliminării acestora.  
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8.2 Documente utilizate: 

 

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Provenienţa 

1. Regulament de organizare și funcționare (ROF) FLAG 

2. Regulament de ordine interioară (ROI) FLAG 

3. Contract de finanțare 59/23.03.2017 AMPOPAM 

4. Condica de prezență FLAG 

5. Pontaje FLAG 

6. Manual de proceduri operaționale FLAG FLAG 

7. Legile și reglementările aplicabile în domeniu Legislația națională 
și comunitară 

8. Instrucțiuni AMPOPAM AMPOPAM 

9. Referat de necesitate achiziție FLAG 

10. Nota privind determinarea valorii estimate a achiziției FLAG 

11. Notă achiziție fără SEAP FLAG 

12. Situația privind stadiul achizițiilor FLAG 

 

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Rol 

1. Regulament de organizare 
și funcționare (ROF) 

Documentul intern al FLAG prin care se stabilește 
structura generală, compartimentele și atribuțiile lor, 
conlucrarea dintre ele și raporturile cu conducerea. 

2. Regulament de ordine 
interioară (ROI) 

Documentul intern al FLAG prin care se stabilesc 
îndatoririle personalului, măsurile care se impun în 
vederea organizării muncii și asigurării disciplinei 
muncii. 

3. Contract de finanțare 
59/23.03.2017 

Documentul juridic prin care s-a acordat asistenta 
financiara nerambursabila Grupului Local de Pescuit 
Dunarea Calaraseana in scopul implementării 
proiectelor aferente Strategiei de Dezvoltare Locală a 
zonei pescăreşti Dunarea Calaraseana, finanțate din 
Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 
si care stabileste drepturile si obligatiile partilor. 

4. Condica de prezență Documentul în care sunt evidențiate orele de muncă 
prestate zilnic de fiecare angajat, cu evidențierea orei 
de începere și a celei de sfârșit a programului de 
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lucru. 

5. Pontaje Pontajele reprezintă setul de documente prin care se 
tine evidenta timpului de munca al salariatului, al 
orelor suplimentare, orelor de noapte, concediu de 
odihna, concedii medicale, invoiri si concediu fara 
salariu, absente nemotivate 

6. Manual de proceduri 
operaționale FLAG 

Set de instrucțiuni scrise care cuprinde procedurile 
pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală a zonei pescăreşti Dunarea Calaraseana și 
care facilitează realizarea activităților uzuale cât mai 
rapid, corect și eficient posibil. 

7. Legile și reglementările 
aplicabile în domeniu 

Setul de legi și regulamente naționale și comunitare 
aplicabile pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală a zonei pescăreşti Dunarea 
Calaraseana. 

8. Instrucțiuni AMPOPAM Indicații și precizări din partea AMPOPAM privind 
modul de implementare al Strategiei de Dezvoltare 
Locală a zonei pescăreşti Dunarea Calaraseana. 

9. Referat de necesitate 
achiziție 

Reprezintă un document intern care cuprinde 
necesităţile de produse, servicii şi lucrări. 

10. Nota privind determinarea 
valorii estimate a achiziției 

Reprezintă documentul intern prin care este 
determinată valoarea maximă a achiziției de produse, 
servicii şi lucrări, precum şi preţul unitar/total al 
necesităţilor 

 

11. Notă achiziție fără SEAP Documentul intern prin care se justifică încadrarea în 
procedura de achiziție directă, fără a mai fi necesară 
desfășurarea procedurii în SEAP. 

12. Situația privind stadiul de 
execuție al contractelor 

Document intern unde sunt evidențiate contractele 
încheieate, numărul și data semnării, obiectul 
contractelor, valoare, durată, tipul procedurii de 
atribuire, denumire furnizor sau prestator, stadiul 
execuției, etc. 

 

 

8.3 Resurse necesare 
 

8.3.1Resurse materiale: 

- echipamente informatice, echipamente de birotică şi aplicaţii destinate analizării, 

prelucrării şi gestionării datelor specifice activităţii desfăşurate; 

- mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, poştă electronică; 

- mijloace de transport. 
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8.3.2 Resurse umane 
 
Conform ROF, organigrama și fișe de post 
 
 
8.3.3 Resurse financiare 
 
Conform bugetului alocat. 
 

8.4 Modul de lucru 

Controlul intern în FLAG se referă, in principal la: 

- îndeplinirea obiectivelor stabilite în SDL; 

- modul în care se utilizează fondurile publice; 

- încadrarea cheltuielilor în bugetul indicativ al costurilor de funcţionare şi animare 

aprobat; 

- respectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare nr. 59/2017; 

- menţinerea pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare, a 

condiţiilor de eligibilitate şi selecţie care au condus la selectarea SDL FLAG; 

- răspunderea conducerii entității cu privire la respectarea sistemului de control 

intern. 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, asociaţia trebuie sa desfăşoare, pe lângă activităţi  

specifice managementului de proiect şi activitati specifice bunului mers al acesteia, ceea 

ce presupune derularea achiziţiilor directe conform bugetului de venituri şi cheltuieli al 

FLAG, fapt ce presupune respectarea legislaţiei in domeniu, dar şi a întocmirii dosarului 

achiziţiei care porneşte de la identificarea necesităţii, derularea achiziţiei directe propriu -

zise, încheierea contractului de achiziţii, primirea facturii si a documentelor anexe 

contractului, recepţia produselor/serviciilor si incheind cu plata acestora in termenul 

stabilit. 

Activităţile specifice managementului de proiect sunt descrise in procedurile specifice şi 

se referă la verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare 

(POVCE), evaluarea si selectarea acestora (POES), precum şi monitorizarea şi 

raportareaprogreselorînregistrate în implementarea strategiei de dezvoltare locala 

(POMRA). 

 

În ceea ce privește achizițiile, succesiunea operațiilor necesare întocmirii dosarului de 

achiziţie este stabilită în procedurade achiziţie, iar persoanele responsabile sunt stabilite 

in ROF si fişele de post. 

 

Astfel, managerul este cel care supervizează derularea procedurii de achiziţie directă 

caresedesfăşoară conform legii 98/2016 şi care începe cu identificarea nevoii şi 

întocmireareferatului de necesitate. 
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Autorizarea facturilor de la furnizori în cadrul asociaţiei se face de către manager şi are 

invedere verificarea tuturor facturilor emise de furnizori in baza contractelor, sub 

aspectuldenumirii produsului/serviciului, cantităţii, preţului unitar şi valorii. 

Dacă facturile nu sunt conforme se returnează furnizorului pentru corectare cu adresa 

princare sunt semnalate neconformităţile. Dacă factura este conformă se avizează şi, 

după caz,se aplică ştampila "POPAM 2014-2020, COD SMIS si Numărul Contractului 

de Finanțare"după care se întocmește ordinul de plată. 

Facturile, împreuna cu toate documentele contabile, sunt înregistrate in contabilitatea  

asociaţiei cu respectarea legii contabilităţii, respectiv a prevederilor contractului de 

finanţarenerambursabilaîn cazul cheltuielilor eligibile POPAM. In situatia in care factura 

este solicitatala plata din POPAM, pe originalul facturii se va menţiona "Factura a fost 

inclusa in Cerereade rambursare nr..... ". 

 

Plata facturilor se face numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- cheltuielile au fost angajate potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;  

- există disponibilităţi în conturile bancare;  

- linia bugetară de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespundenaturii 

cheltuielilor respective; 

- există toate documentele care justifică plata;  

- semnăturile pe documentele justificative aparţin persoanelor desemnate de  

conducerea FLAG 

- beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă 

achiziţiaoriserviciul efectuat; 

- suma datorată beneficiarului este cea corectă;documentele sunt întocmite cu toate 

datele cerute de formular; 

- ordinele de plată sunt emise pe numele fiecărui furnizor; 

- ordinele de plată sunt semnate de persoanele cu atribuţii în efectuarea plăţii. 

Se verifică, prin evaluarea ori de cate ori este cazul de către manager, in mod special, 

cunoaşterea atribuţiilor membrilor echipei, a prevederilor regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a regulamentului intern, precum si a prevederilor contractului de finanţare 

nerambursabilă încheiat cu DGP AMPOPAM. Verificările vizează, de asemenea, 

respectarea programului de lucru al salariaţilor, folosirearaţională şi judicioasă a 

echipamentelor de birou, precum şi respectarea unui climat normalde lucru.  
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8.4.1. Modalităţile de realizare a controlului intern sunt: 

 

1) controlul ierarhic; 

2) controlul ex-ante; 

3) controlul ex-post; 

4) controlul financiar preventiv propriu; 

5) autocontrolul. 

 

Modalităţile de realizare a controlului intern enumerate mai sus se definesc după cum 

urmează: 

1. Controlul ierarhic - formă de control exercitat de către conducerea FLAG  

asupra personalului din subordine care vizează respectarea atribuţiilor specificate în  

ROF, ROl şi în fişele de post, precum şi în procedurile proprii ale FLAG 

în legătură cu desfăşurarea activitaţii de către fiecare dintre salariaţii asociaţiei şi 

sesizareaneconformităţilor. Se verifică in mod special, cunoaşterea atribuţiilor membrilor 

echipei,aprevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern, 

precum si a prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu DGP 

AMPOPAM. 

Verificările vizează, de asemenea, respectarea programului de lucru al salariaţilor, 

folosirearaţională şi judicioasă a echipamentelor de birou, precum şi respectarea unui 

climatnormalde lucru. 

2. Controlul ex-ante - formă de control exercitat de către preşedinte/CD asupra 

calităţiidocumentelor avizate de către manager. 

3. Controlul ex-post - formă de control exercitat de către cenzor conform normelor 

metodologice specifice şi statutului FLAG. În acest sens, conform statutului şi ROF 

aleAsociatiei Grup Local de Pescuit „Dunarea Calaraseana” cenzorul oferă consiliere 

conducerii pentru buna administrare a veniturilor şicheltuielilor publice, ajutând asociaţia 

să-şi îndeplinească obiectivele, făcând recomandăriconducerii în ceea ce priveşte 

activitatea salariaţilor, recomandări a căror ducerelaîndeplinire va fi monitorizată continuu 

de către acesta. 

4. Controlul financiar preventiv propriu - formă de control care se exercită de către 

serviciul de contabilitate externalizat cu respectarea normelor legale în vigoare. 

5. Autocontrolul personalului FLAG reprezintă verificarea proprie a calităţii lucrărilor  

elaborate şi activităţilor desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

8.4.2 Mediul de control 

- Mediul de control: 

- atribuţiile personalului din subordine cu caracter permanent sunt stabilite prin 

ROFşi decizii ale conducerii asociaţiei şi sunt reflectate de fişa postului; 
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- se asigură separarea funcţiilor personalului din subordine, conform 

proceduriloroperaţionale proprii, legislaţiei aplicabile şi principiului „celor 4 ochi" 

(acolo unde este cazul); 

- competenţa personalului din subordine este verificată periodic; 

- delegarea competenţelor se utilizează doar pentru domenii specifice şi se  

evidenţiază în mod corespunzător; 

- există şi sunt aplicabile proceduri formalizate, privind activităţile din cadrul  

FLAG, care reglementează drepturile, obligaţiile, responsabilităţile fiecărui 

salariatşimodalităţile de comunicare; 

- se asigură, conform legii, formare profesională pentru toţi salariaţii FLAG; 

- există Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Regulament  de 

OrdineInterioara,aduselacunoştinţa salariaţilor; 

- legislaţia aplicabilă şi de interes este monitorizată permanent şi adusă la 

cunoştinţasalariaţilor de catre manager. 

8.4.3 Activităţile de control intern care fac obiectul prezentei proceduri vizează: 

 

a) urmărirea actualizării permanente a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, 

organigramei, Regulamentului de Ordine Interioara şi fişelor de post ale personalului; 

b) stabilirea rolului fiecărui salariat în cadrul instituţiei prin fişa postului;  

c) încredinţarea sarcinilor şi comunicarea rezultatelor în conformitate cu rapor turile 

ierarhice; 

d) asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente, prin concurs/selecţie 

deCV-uri, cu încredinţarea sarcinilor potrivit competenţelor; 

e) respectarea delimitării competenţelor şi responsabilităţilor delegate, prin intermediul  

controlului ierarhic; 

f) utilizarea eficientă a delegării de competenţe; 

g) actualizarea structurii organizatorice şi a ştatului de funcţii, în raport cu necesităţile  

identificate; 

h) existenţa unui set clar de instrumente de măsurare care să poată indica pe de-o parte 

care este progresul în realizarea obiectivelor şi pe de altă parte acţiunile corective, dacă  

este cazul; 

i) coordonarea deciziilor şi acţiunilor componentelor structurale ale asociaţiei în scopul  

atingerii obiectivelor; 

j) monitorizarea raportărilor privind desfăşurarea activităţii în cadrul fiecărui compartiment; 

În acest mod se pot evalua performanţele, constatându-se eventuale abateri de la 

obiectiveşi se pot lua măsurile corective ce se impun; 

 k) verificarea funcţionalităţii şi operabilităţii circuitului  intern al documentelor, la toate 

nivelele, şi comunicării interne şi externe a asociaţiei; 

I) comunicarea către salariaţi a procedurilor corespunzătoare, aplicabile în cazul 

semnalăriiunor nereguli; 
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m) aprobarea procedurilor scrise pentru fiecare activita te care se desfăşoară în cadrul 

instituţiei şi actualizarea permanentă a acestora; 

n) realizarea controlului financiar preventiv propriu cu respectarea prevederilor legale în  

vigoare; 

o) verificarea şi avizarea calităţii documentelor după aprobarea de către manager; 

p) asigurarea implementării recomandărilor din rapoartele cenzorului. 

9. Responsabilitățiși răspunderi 

 

Conducerea FLAG este responsabilă cu privire la respectarea sistemului de control intern. 

 

Nr.crt. Compartimentul Funcţia Tipul/domeniul 
responsabilităţii 

1 AGA Preşedinte Aprobare 

2 AGA Cenzor Recomandare 

3 CAT Manager Avizare 

4 CAT Asistent tehnic FLAG Operare 

 

 

10. Lista anexe 

 

Nr. 

formular 

Denumire formular Codificare 

01 Situaţia trimestriala privind stadiul de execuţie a 

contractelor de prestări servicii încheiate în urma aplicării 

procedurilor de achiziţie publică 

POCI0I 

02 Matricea de înlocuire a personalului  POCI02 

 

11. Arhivarea 

Documente si arhive in format electronic 
Documentele mentionate mai sus sunt stocate in format electronic in reţeaua de date aFLAG 
si in MySMIS pana la data de 31.12.2025 conform prevederilor Manualului de 
procedura operaţionala de monitorizare, raportare si arhivare (POMRA) in vigoare. 
Beneficiarul finantarii nerambursabile are responsabilitatea, conform contractului de 
finanţare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate  
spre finanţare din cadrul POPAM in spatii special amenajate si destinate acestui scop, in 
conformitate cu legislaţia in vigoare. 
Beneficiarul este obligat sa arhiveze toate documentele si fişierele informatice privind 
gestiunea tehnica si financiara a Proiectului finantat prin POPAM, conform clauzelor 
contractuale. 
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12. Modificarea manualului de procedura  

 

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizareainstrucţiunii de 
lucruprivind modificarea manualului de proceduri/propunere de completare/modificare 
amanualului de proceduri. Aceasta vafi transmisa la DGP AMPOPAM pentru verificare si 
aprobare. Proceduramodificată va primi revizie nouă si/sau ediţie nouă. 
 
Practic, in situatia in care se constata necesitateamodificarii/completarii procedurii, 
Compartimentul/persoana care a generatprocedura va intocmi Formularul POSC08 
Instructiune de lucru privindmodificarea/ 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 modificarecu 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 maximde revizii va fi de trei, dupa care 
procedurile vor avea o noua editie sirevizie 0. 
 
Aceasta Instrucțiune de lucru va fi verificată, datată, avizată de managersi aprobată de 
preşedinte. Data semnării fiind data când intră în vigoarereviziile, edițiile si după aprobarea 
de către DGPAMPOPAM a proceduriicare, ulterior, va fi aprobata prin AGA. 
 
Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelorresponsabile cu 
implementarea ei. 
 

13. Plan de inlocuire a personalului  

 

Înlocuirea personalului se va face conform matricei de înlocuire a personalului (POECI02) 
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