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

dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

Nr. 
crt 

Tipul 
actiunii 

Nume si prenume Functia/compartiment Semnatura/Data 

1 Elaborat Dinca Iulica 
Ghita Viorel 

Asistent  tehnic 
Expert tehnic 

Martie 2018 

2 Avizat Stefanescu 
Dumitrel 

Manager  Martie 2018 

3 Aprobat Dragan Marian Presedinte  Martie 2018 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri 

 

Ediţia/revizia Capitol/anexa revizuită Tip revizie: 
M- modificare 
A - adaugare 
S - suprimare  

Data la care intra in vigoare 
revizia/editia 

Ediţia 
1/2018 

NA - Data aprobarii de catre DGP 
AMPOPAM 

 

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

revizia din cadrul editiei procedurii operationale: membrii comisiei de 

soluţionareacontestaţiilor din cadrul FLAG. 

 

4. Scopul 

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

solutionare a contestatiei. 

Procedura contine o descriere a etapelor care trebuie parcurse in vederea solutionarii 

contestatiilor depuse si inregistrate la FLAG in perioada de implementare a POPAM 2014 – 

2020. 

Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul de actiune in justitie al 

celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ,in conditiile legii. 

5. Domeniul de aplicare 

 

Aceasta procedura se aplica urmatoarelor etape procedurale: 

 Verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare; 

 Verificarea eligibilitatii cererii de finantare; 

 Evaluarea şi selecţia cererii de finantare. 

Aceasta procedura se aplica de catre membrii din structura parteneriatului  din cadrul 

FLAG, nominalizati pentru a face parte dinComisia de solutionare a contestatiilor de catre 

AGA.  
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6. Documente de referinta 

 

6.1 Legislatie UE 

 

 Regulamentul (UE) nr.508/2014 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 a Parlamentului European si al Consiliului; 

 Regulamentul (UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind 

Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de 

coeziune,Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European pentru 

Pescuit si Afaceri Maritime,precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de coeziune si Fondul 

European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr.1083/2006 al Consiliului. 

 

6.2 Legislatie nationala 

 

Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor 

de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor. 

 

6.3 Alte documente relevante 

 Strategia de Dezvoltare Locală  

 Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;  

 Regulamentul de Organizare şi Funcționare; 

 Regulamentul de Ordine Interioară; 

 Contract de finanțare nerambursabilă nr.59/2017; 

 Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM 
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7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura 

 

7.1 Definitii ale termenilor 

 

Nr. 
crt 

Termen Definitie 

1 Autoritate de 
management  

Directia generala pescuit- Autoritatea de Management pentru 
POPAM,structura organizatorica in cadrul MADR responsabila 
pentru gestionarea POPAM 2014-2020 

2 Grup Local de 
Acţiune pentru 
Pescuit 
(FLAG) 

Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverşi reprezentanţi ai 
sectorului public, privat şi ai societăţii civile, selectat. 

3. Contestatar Beneficiar sau solicitant care depune o contestatie impotriva unui 
act emis de FLAG care este contrara opiniei si intereselor sale. 

4. Solicitant Orice persoana fizica sau juridica ce solicita acordarea de sprijin 
financiar din FEPAM si nu a incheiat inca un contract de finantare 
nerambursabila 

5. Programul 
Operational 
pentru Pescuit 
si Afaceri 
Maritime  

Document aprobat de CE, elaborat de Romania, care contine o 
strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, pentru a fi 
implementat cu finantare din FEPAM  

 

7.2 Abrevieri ale termenilor 

 

Nr.crt. Abrevierea  Termenul abreviat  

1. AM Autoritatea de Management 

2. DGPAMPOPAM Direcția Generala Pescuit-Autoritatea de Management 
pentru POPAM 

3. FEPAM Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime 

4. MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

5. CSC Comisia de solutionare a contestatiilor 

 

8. Descrierea activitatii 

 

8.1 Generalitati 

In situatia in care solicitantii sunt nemultumiti de rezultatul verificarii conformității 

administrative, eligibilității, punctajului sau selectiei, au posibilitatea de a contesta rezultatul 

respectiv in termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea acestuia. 
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8.2 Documente utilizate 

 

8.2.1 Lista si provenienta documentelor  

 

Nr.crt Denumire Provenienta 

1. Contestatie Solicitant 

2. Hotărârea AGAprivind numirea Comisiei de solutionare a 
contestatiei 

FLAG 

3. Cerere de finantare  Solicitant 

4. Dosar administrativ FLAG 

5. Concluzii individuale FLAG 

6. Minuta Comisiei de solutionare a contestatiilor FLAG 

 

8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate 

Hotararea AGA pentru nominalizarea Comisiei de solutionare a contestatiilor este 

documentul prin care sunt nominalizate  persoanele careformează Comisia de solutionare 

a contestatiilor pentru o speta determinata; 

Cererea de finantare este documentul depus de solicitanta in vederea obtinerii sprijinului 

nerambursabil; 

Dosarul administrativ este constituit din documentele emise de personalul FLAG ca urmare 

a verificarilor efectuate in toate etapele procedurale si din documentele suplimentare 

transmise de solicitanti; 

Concluzii individuale este documentul prin care se stabileste decizia pronuntata in 

solutionarea contestatiei; 

Minuta Comisiei de solutionare a contestatiilor este documentul prin care se stabileste 

decizia pronuntata in solutionarea contestatiei,finalizand astfel procesul de solutionare a 

contestatiei in speta determinata. 

8.3 Resurse necesare 

 

8.3.1 Resurse materiale 

 

 Echipamente informatice; 

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

 

8.3.2 Resurse umane: membrii CSC 

 

8.3.3 Resurse financiare 

 

 Sunt asigurate din Bugetul indicativ al costurilor de funcționare și animare al 

FLAG. 
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8.4.Modul de lucru 

Procedura incepe in momentul in care solicitantul depune la sediul FLAG contestatia ca 

urmare a primirii unei notificari care este contrara opiniei si intereselor sale.Contestatia 

poate avea ca subiect : 

 Declararea ca neconforma administrativ a cererii de finantare; 

 Declararea ca neeligibila a cererii de finantare; 

 Rezultatul punctajului obtinut in procesul de evaluare tehnico-economica; 

 Rezultatul selecției. 

 

8.4.1 Termene de depunere a contestatiei 

Depunerea contestatiei nu va putea depasi termenul de 10 zile calendaristice de la data 

primirii notificarii cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare. 

Solicitantul poate face contestatie in termen de 10 zile lucratoarede la data primirii 

notificarii. 

Calculul termenelor: nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua 
cand acesta se implineste. 

Implinirea termenului: termenulse va implini la ora la care activitatea FLAG inceteaza in 
mod legal.Programul de lucru a FLAG este de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00. 

Contestaţiile depuse la posta sau servicii specializate de curieriat inauntrul termenului 

prevazut in prezenta procedura, prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau depusa la 
un serviciu de curieriat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotită a fi 
facut in termen. 

8.4.2 Adresa de depunere a contestatiei 

Contestatia se poate transmite: 
 

 La sediul FLAG din Calarasi, str. Progresul Bloc BBB, etaj 3, jud.Calarasi. 
 Prin e-mail,la adresa office@dunareacalaraseana.ro. 

 
Termenul de depunere a contestatiei este acelasi indiferent de modalitatea de transmitere. 
Orice contestatie trimisa la o alta adresa decat cea mentionata(fizica sau electronica) sau 
dupa termenul de depunere, nu va fi luata in considerare. 
 

8.4.3 Obiectul contestatiei 
 

 Motivele de declarare neconforma administrativ/neeligibila a cererii de finantare 
enumerate in notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitata cererii de finantare; 

 Rezultatul „RESPINS” cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de 
selectie, asa cum este mentionat in notificarea prin care se comunica rezultatul. 

  

mailto:office@dunareacalaraseana.ro
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8.4.4 Forma si cuprinsul contestatiei 

 
Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda: 
 

 Datele de identificare ale contestatorului: denumire,adresa,numele persoanei care 
reprezinta contestatarul si calitatea ei,adresa de corespondenta; 

 Codul cererii de finantare; 
 Obiectul contestatiei; 
 Motivele de fapt (documentele depuse,interpretarea acestora) si de drept 

(dispozitii legale nationale sau ale UE, principii incalcate). 
 
La contestatie se vor alatura copii de pe inscrisurile de care contestatarul intelege a se 
folosi in motivarea contestatiei. 
 
Contestatarul NU poate sa depuna documente noi care sa completeze, sa modifice sau sa 
inlocuiasca documentele a caror analiza a condus la actul administrativ contestat. 
 
In cazul transmiterii la sediul FLAG, contestatia va fi redactata intr-un singur exemplar 
original si va fi insotita de un exemplar electronic editabil (pe suport CD/DVD). 
In cazul transmiterii prin e-mail,contestatia va fi trimisa atat in format PDF-documentul 
original scanat, cat si editabil, iar documentele utilizate in motivarea contestatiei vor fi 
transmise in format PDF. 
Contestatia si documentele anexate sunt numerotate si trecute in OPIS. 
Contestatiile care nu indeplinesc conditiile privind termenul de depunere,obiectul si 
cuprinsul acestora vor fi respinse fara a se cerceta motivele de drept si de fapt invocate. 

 
8.4.5 Constituirea si atributiile Comisiei de solutionare a contestatiei 

Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin hotararea Adunarii Generale a 
FLAG. 
 
Urmatoarele etape vor fi parcurse la nivelul parteneriatului FLAG: 

o Adunarea Generala a FLAGva nominaliza presedintele Comisiei de solutionare a 
contestatiilor, precum si componenta nominala a comisiei (Anexa 1). 

o Presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor nominalizeaza secretarul 
responsabil de pregatirea si organizarea reuniunilor CSC. 

o Pentru fiecare sesiune de solutionare a contestatiilor,in cadrul primei intruniri a 
comisiei, toti membrii semneaza o declaratie de evitare a conflictului de 
interese,confidentialitate si impartialitate (Anexa 2), declaratie valabila pentru toate 

intrunirile CSC ce se vor organiza in cadrul respectivei sesiuni de lucru. Daca la 
urmatoarele intruniri ale CSC, in componenta acesteia apar membri noi, vor semna 
si acestia o declaratie in acest sens. 

o In caz de incompabilitate, se completeaza Solicitarea de inlocuire (Anexa 3). 

o Din Comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte persoanele care au fost 
implicate in procesul de analiza care a condus la generarea actului administrativ 
contestat. 
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Comisia de solutionare a contestatiilor este alcatuitadin 5 membri plini si 5 supleanţi: 
 Un presedinte fara drept de vot; 
 Un secretar fara drept de vot; 
 Trei membri plini şi cinci supleanţi cu drept de vot. 

 
Pentru organizarea activitatilor Comisiei de solutionare a contestatiilor, secretarul are 
urmatoarele atributii: 
 Convoacă si organizează reuniunile CSC; 
 Redacteaza solicitarea de informatii suplimentare; 
 Redactează minutele pentru fiecare intalnire; 
 Constituie dosarul contestatiei care va cuprinde: contestatia,documentele atasate 

acesteia,solicitarea de informatii suplimentare(dupa caz),minuta fiecarei intalniri, 
concluziile individuale ale activitatii de verificare, minuta CSC,  orice alte 
documente care au fost elaborate sau au fost primite in cursul activitatii de 
solutionare a contestatiilor. 

 
Presedintele CSC are urmatoarele atributii : 
 Asigura respectarea prevederilor legale in vigoare; 
 Deschide si conduce sedintele CSC 
 Verifica indeplinirea conditiilor referitoare la termenul de depunere,forma si 

cuprinsul contestatiei si informeaza membrii CSC cu privire la indeplinirea sau 
neindeplinirea acestora. 

 Stabileste activitatile si sarcinile ce revin membrilor si secretarului CSC; 
 In caz de necesitate, intreprinde actiunile necesare pentru obtinerea expertizei 

independente; 
 Reprezinta comisia in structurile FLAG. 

 
Membrii CSC au urmatoarele atributii: 
 Analizeaza in mod independent contestatia,cererea de finantare; 
 Intocmesc Anexa5 Concluzii individuale ale activitatii de solutionare a contestatiei; 
 Participa la intocmirea minutei comisiei de solutionare a contestatiei, pe care o 

semneaza. 
 

8.4.6.Solutionarea contestatiei 
 
In cazul in care cel putin una din urmatoarele conditii: 
 termenul de depunere; 
 cuprinsul contestatiei, 

nu este indeplinita, contestatia este respinsa fara a fi analizata.In acest caz, FLAG va 
notifica contestatarul in termen de 2 zile de la data finala de depunere a contestatiei,privind 
respingerea contestatiei pentru nerespectarea conditiei. 
 
In baza hotararii AGA de constituire a CSC, membrii acesteia analizeaza independent 
motivele de fapt si de drept invocate in contestatie. 
 
CSC poate solicita o singura data informatii suplimentare (Anexa 4), daca pe parcursul 
verificarilor se constata ca acest lucru este necesar. Informatiile suplimentare se vor solicita 
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de catre presedintele comisiei in scris si vor fi transmise prin e-mail la adresa indicata in 
contestatie, iar raspunsul va fi trimis prin posta la adresa unde s-a depus contestatia sau, 
prin e-mail la adresa de posta electronica de la care contestatorul a primit notificarea, in 
termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii .  
 
In cazul in care raspunsul nu este transmis in termenul mentionat sau documentele nu 
respecta cerintele sau nu ofera clarificarile solicitate, contestatia va fi solutionata conform 
documentelor existente. 
 
In situatia in care exista aspecte care nu pot fi clarificate din analiza documentelor si care 
necesita o opinie de specialitate, CSC poate solicita opinia unui expert independent, ce va 
avea rol consultativ, caz in care termenul de solutionare se va prelungi in mod 
corespunzator, cu notificarea prealabila a solicitantului, daca prin aceasta solicitare se 
depaseste termenul de solutionare a contestatiei.Membrii CSC semnaleaza acest aspect 
secretarului si presedintelui CSC care vor proceda la intocmirea, respectiv aprobarea 
solicitarii si intreprinderea masurilor necesare pentru nominalizarea expertului. 
 
In situatia in care exista aspecte care nu pot fi clarificate decat la locul de implementare a 
proiectului, Comisia poate efectua o vizita pe teren. In acest sens, va fi transmisa, prin e-
mailla adresa de corespondenta  indicata in contesatie, Notificarea vizitei in 
teren.Responsabilul legal al contestatarului  are obligatia transmiterii unei confirmari scrise, 
prin posta electronica la adresa de e-mail de la care a primit notificarea, in termen de 2 zile 
lucratoare de la data primirii notificarii de verificare pe teren. 
Daca conditiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului, 
aceasta va fi realizata de indata ce conditiile o vor permite. Contestatarul va fi notificat in 
scris de aceasta amanare/noua programare. 
 
Membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor analizeaza in mod independent contestatia, 
in limitele investirii lor determinate prin Hotararea AGA, ei putand decide numai asupra 
aspectelor care formeaza obiectul contestatiei,neavand competente privind reanalizarea 
cererii de finantare. 
 
La finalizarea analizarii contestatiei, fiecare membru al CSC completeaza Concluziile 
individuale ale activitatii de verificare (Anexa 5).  

Pe baza Concluziilor individuale, intocmite de cei 5 membri ai CSC, secretarul redacteaza 
Minuta CSC (Anexa 6), decizia privind solutionarea va fi stabilita de majoritate.Minuta CSC 

se semneaza de către membrii, secretarul si presedintele CSC si se inregistreaza la 
secretariatul FLAG.  
Secretarul CSC notifica contestatarul asupra rezultatului contestatiei(Anexa 7), in termen 
de 1 zi lucratoare de la aprobarea și inregistrarea acesteia.Secretarul CSC transmite 
dosarul contestatiei(contestatia,toate documentele atasate,toate documentele emise si 
primite pe parcursul procesului de analiza a contestatiei),in original si scanat catre 
managerul FLAG, in vederea continuarii fluxului procedural conform manualului de 
procedura aferent respectivei etape procedurale si a arhivarii.  
 
Termenul pentru a raspunde contestatiilor este de maxim 30 de zile lucratoare de la 
inregistrarea contestatiei. 
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Dupa semnarea Minutei de catre membrii Comisiei de solutionare a contestatiei si 

transmiterea raspunsului contestatarului, se incheie procesul de solutionare a 

contestatiei.Decizia de solutionare a contestatiei este definitiva. NU se poate depune o a 

doua contestatie avand acelasi obiect. Decizia pronuntata in solutionarea contestatiei poate 

fi atacata de catre contestatar in conformitate cu procedura de solutionare a cererilor in 

contenciosului administrativ prevazuta de Legea nr.554/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

9. Responsabilitati 

Nr.
crt. 

Compartiment (postul)/ 
Actiunea(operatiunea) 

AGA CompartimentFLAG 
emitent al documentului 

contestat 

   CSC  

1. Decizia de nominalizare a CSC A E, Ap, Ah Ap 

3. Concluzii individuale ale activitatii 
de verificare  

  E(membri) 

4. Minuta CSC  Ap., Ah E,A 

5. Solutionare contestatie    Ap. 

6. Implementare rezultat contestatie   Ap.  

 

E=elaborare;V=verificare;A= aprobare;Ap=aplicare;Ah=arhivare  

 

10. Lista anexe 

 

Nr. anexa Denumire anexa Codificare-Denumire 
procedura/editia/revizia 

Anexa 1 Decizie privind numirea Comisiei de solutionare a 
contestatiilor 

Formular POSC01 

Anexa 2 Declaratie de evitare a conflictului de interese  Formular POSC 02 

Anexa 3 Solicitare inlocuire Formular POSC 03 

Anexa 4  Notificare informatii suplimentare  Formular POSC 04 

Anexa 5 Concluzii individuale  Formular POSC 05 

Anexa 6 Minuta CSC Formular POSC 06 

Anexa 7 Notificare asupra rezultatului contestatiei Formular POSC 07 

Anexa 8  Instructiune de lucru Formular POSC 08 

 

11.  Arhivare 

 

Dosarul complet al contestatiei se arhiveaza de catre compartimentul care a generat actul 

administrativ contestat,in format hartie si electronic. 

 

12. Modificare procedura 

 

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizareainstrucţiunii de 
lucruprivind modificarea manualului de proceduri/propunere de completare/modificare 
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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 
POSC08Instructiune 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 textul 
propus 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). Numaruleditieiramane 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 in anumite circumstante 

In caz de incompatibilitate, conflict de interese, alta situatie de natura sa nu permita vreunui 

membru exercitarea atributiilor conform procedurii se va inlocui cu membri supleanti.  
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