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

a reviziei prezentei proceduri operaționale 

Nr. 
crt 

Tipul actiunii Nume si prenume Functia/compartime
nt 

Semnatura/data 

1 Elaborat Dinca Iulica Asistent tehnic Martie 2018 

2 Verificat/ Avizat Stefanescu Dumitrel Manager Martie 2018 

3 Aprobat Dragan Marian Presedinte  Martie 2018 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri operaționale 

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 - Data aprobării 
de către DGP 
AMPOPAM 

 

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

cadrul procedurii opraționale 

 
Prezenta procedura este difuzata in cadrul FLAG, compartimentul de asistenta tehnică, 

responsabil financiar si manager, precum si tuturor celor interesati prin intermediul paginii 

webwww.dunareacalaraseana.ro. 

 

4. Scopul 

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare, 

evaluareși selecție a proiectelor, precum și al procesului de monitorizare și implementare a 

proiectelor care vor fi finanţate prin POPAM 2014-2020 în cadrul PU 4, vizându-se promovarea 

unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbţiei eficiente a fondurilor Uniunii Europene. 

Aceasta procedura prezintă acțiunile întreprinse în cadrul FLAGpentru constatarea neregulilor 

în cadrul procesului de analiza si verificare a proiectelor depuse, precum si cadrul procesului 

de monitorizare - implementare proiecte. 

Procedura operaţională sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare 

şi/sau control, iar pe manager în luarea deciziei.    

 

 

 

http://www.dunareacalaraseana.ro/
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5. Domeniul de aplicare 

Prezenta procedură este elaborată pentru a fi utilizată ca ghid in cazul identificarii unor nereguli 

in activitatea FLAG  ce vizeaza verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor, monitorizarea, 

implementarea proiectelor ce vor fi finanţate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri 

Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, PU 4. 

 

6. Documente de referinta(reglementări internaționale și naționale) 

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 priveșteinformațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și 

în ceea ce priveștenecesitățileîn materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de 

date; 

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

comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 

Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul 

European  pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 

Fondul de coeziune și Fondul European 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. 

 

6.2 Legislație națională 

 OSGG 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităților 

publice. 

 HG 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare si de gestionare a instrumentelor 

structurale. 

 OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale. 
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 OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancțiunea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

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

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 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; 

 HG 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corectiilor financiare 

aplicabile pentru abaterile prevazute in anexa la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancțiunea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 

și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

6.3 Alte documente relevante 

 Strategia de Dezvoltare Locală a zonei PescăreștiDUNAREA CALARASEANA 

 Contract de finanțare nerambursabilă nr.59/23.03.2017; 

 

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. Beneficiar Organism   public  sau  privat  ce   beneficiaza  de sprijin 
financiar din FEPAM incadrul unui contract de finantare 
nerambursabila  in vigoare. 

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

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 implementate cu finantare din FEPAM. 

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

7 Contract de Document elaborat de FLAG prin care se informeaza 
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finanţare/ 

Angajament 

juridic 

potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de 
acordare a unui sprijin public nerambursabil din Fondul 
European pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare 
masura din cadrul SDL 

8 Ghidul 

solicitantului 

Document elaborat de FLAG prin care se informeaza 
potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de 
acordare a unui sprijin public nerambursabil din Fondul 
European pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare 
masura din cadrul SDL 

 

 

7.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr.c
rt. 

Abrevierea Termenulabreviat 

1.  AM Autoritatea de Management 
2.  DGP-AMPOPAM Direcţia Generala pentru Pescuit- Autoritatea de Management 

pentru POPAM 

3.  FEPAM Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime 

4.  MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

5.  FLAG Grup de Actiune Locala pentru Pescuit 

6.  FLAG DC Asociatia Grupul Local de Pescuit Dunarea Calaraseana 

7.  CR Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM 

8.  SC Serviciul Control 

9.  SDL Strategie de Dezvoltare Locală 

10.  POPAM Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

 

8.Descrierea activitatii 

8.1Generalitati 

Prezenta procedura reglementează activitățile de prevenire, de constatare a 

neregulilor, de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din 

neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor POPAM. 

 

8.1.1 Reguli generale 

a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței; 

b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu; 
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c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 
procedurii pentru acordarea fondurilor POPAM; 

d) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecție a 

proiectelor de finanțat; 

 

 8.1.2 Tipuri de nereguli/ fraude 

Neregula este definita ca orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-

un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect 

prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o 

cheltuială nejustificată. 

 

Frauda este definita ca fiindinfracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, incriminată de 

Codul penal ori de alte legi speciale. 

 

Principalele tipuri de nereguli sunt: 

- Nereguli intentionate (suspiciuni de fraudă); 

- Nereguli neintentionate: 

 Nereguli sistemice; 

 Nereguli accidentale; 

 Nereguli individuale. 

Neregula intenţionată (suspiciune de fraudă) reprezintă orice act intenţionat sau de 

omisiune privind: 

 Utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete, 

având ca efect însuşirea fără drept sau reţinerea ilegală de fonduri/ diminuarea resurselor 

din bugetul general al Comunităţilor Europene şi/ sau a sumelor de cofinanţare aferente de 

la Bugetul de Stat;  

 Nedezvăluirea unor informaţii încălcând o obligaţie specifică cu acelaşi efect prezentat 

anterior; 

 Alocarea/dobândirea respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare 

de la Bugetul General al Comunităţilor Europene şi/sau a sumelor de cofinanţare aferente 

de la Bugetul de stat; 

 Cheltuirea eronată a acestor fonduri în alte scopuri decât cele prevazute iniţial; 

 Obţinerea de bani, proprietăţi sau servicii, evitarea plăţii, asigurarea unui avantaj personal 

sau de afaceri. 

 

Neregula neintenţionată se defineşte ca orice acţiune a unei persoane care face parte dintr-

una din instituţiile implicate (AMPOPAM, FLAG sau Beneficiar, Contractor, Consultant etc.), 

produsă din neglijenţă sau fiind, în cea mai mare parte a cazurilor, rezultatul încălcării 

procedurilor în vigoare. 
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Neregulile neintentionate pot fi:  

- Greseli si erori cauzate de neglijenta; 

- Rezultate din definirea neclara sau insuficienta a mediului de control sau a 

sistemului de management financiar. 

 

Neregula sistemică: rezultatul unui management şi sistem de control eronat/ defectuos care 

nu respectă legea (europeană sau naţională). Autoritatea respectivă sau statul membru sunt 

responsabile. Dacă neregula sistemică nu este corectată la nivelul statului membru, Comisia 

aplică corecţii financiare. 

Acolo unde neregulile sunt sistemice, impactul unei asemenea nereguli va fi evaluat prin 

prisma tuturor proiectelor care sunt în situaţia de a fi afectate de neregulile sistemice în cauză. 

 

Neregula accidentală reprezintă acea neregulă care are loc în cazul unei anumite activităţi, 

dar nu reprezintă o deficienţă la nivelul întregului sistem de control. 

 

Neregula individuală: rezultatul unei incălcări individuale a condiţiilor, conform cărora s-au 

atribuit fonduri. 

 

8.2 Documente utilizate 

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate 

1 Notificare suspiciune neregula FLAG 

2 Registrul de evidență a sesizărilor FLAG 

 

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate 

- Notificare suspiciune neregula reprezintă, documentul prin care este sesizata o suspiciune de 
nereguli  
- Registrul de evidență a sesizărilor reprezintă, registrul in care sunt notate sesizarile privind 
suspiciunile de neregului. 
 

8.3 Resurse necesare 

8.3.1 Resurse materiale 

-echipamente informatice, echipamente de birotică și aplicații destinate analizării, 

prelucrării și gestionării datelor specifice activității desfășurate; 

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

- mijloace de transport 

 

8.3.2 Resurse umane 
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Conform ROF, organigrama si fise de post. 

 

8.3.3 Resurse financiare 

Conform bugetului indicativ al costurilor de funcționare și animare al FLAG. 

 

9 Modul de lucru 

9.1Raportarea neregulilor/fraudelor 

În cadrul implementării, monitorizării și post-monitorizării proiectelor,  neregulile constau în 

încălcarea unei dispoziții de drept comunitar care poate creea o suspiciune de frauda din 

punctul de vedere al (enumerarea nefiind limitativă): 

 indicatorilor fizici; 

 indicatorilor financiari; 

 indicatorilor de performantă. 

 

Neregulile pot fi constatate: 

 în cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locația în care se  implementeaza 

proiectul; 

 la analiza rapoartelor de progres; 

 la sesizarea unor terțe persoane interesate; 

 în activitatea desfășurată în cadrul FLAG DUNAREA CALARASEANA. 

 

Neregulile pot consta în (enumerarea nefiind limitativă) : 

 Nerespectarea soluției tehnice din proiect: punerea în practică a unei alte soluții 

tehnice, nerespectarea amplasamentului, neconcordanță între documentele 

justificative etc.; 

 Nerespectarea bugetului financiar alocat: efectuarea de plăți eronate, fraude, 

neconcordanța între documentele justificative etc.; 

 Neîndeplinirea indicatorilor de performanță asumați de Beneficiari etc. 

 

Orice asistent tehnic sau persoană interesată poate sesiza o neregulă în cadrul desfășurării 

proiectului. 

 

9.2 Acțiune în cazul primirii/sesizarii de nereguli 

 

 Orice asistent tehnic care sesizează o neregulă sau primește o sesizare cu privire la 

existența unei nereguli are obligația de a înștiința deîndată managerul FLAG. 
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 Asistentul tehnic completează formularul Suspiciuneade neregula/ frauda(Formular 

PON01), il inregistreaza in Registrul de evidenta a sesizarilor  (Formular PON02) si il 

inainteaza managerului pentru aprobare. 

 Asistentul tehnic transmite formularul la DGP AMPOPAM–Serviciul de control. 

 Terța persoană care sesizează o neregulă poate completa formularul PON01 - 

Suspiciunea de neregula/ frauda, care va fi afișat și pe site și îl poate transmite direct 

către DGP AMPOPAM–Serviciul Control. 

 

9.3 Masuri de prevenire a neregulilor 

 

Aceste masuri sunt necesare pentru protejarea reputatiei si a intereselor financiare ale UE. 

Masurile specifice pentru prevenirea neregulilor sunt masuri ce trebuie aplicate de toti cei ce 

gestioneaza fonduri nerambursabile si se pot realiza astfel: 

- Instruirea echipelor de management proiectelor  

- Informarea si Instruirea permanenta a beneficiarilor cu privire la cazuri de neregula 

identificate precum si recomandare de masuri privind eliminarea acestora, prin postarea pe 

pagina proprie de web a FLAG (www.dunareacalaraseana.ro) adocumentelor privind legislatia 

in vigoare care trebuie respectată în vederea evitării  neregulilor 

- Informarea tuturor factorilor implicati cu privire la cele mai frecvente tipuri de nereguli 

intalnite pentru diminuarea riscurilor de producere a acestora. 

 

9.4 Monitorizarea neregulilor 

 

Soluționarea sesizărilor va fi efectuată de Autoritatea de Management prin Serviciul Control 

conform atribuțiilor specifice. 

Angajatii FLAG au obligația de a transmite Suspiciunea de neregula/ frauda (Formular 

PON01)catre DG AMPOPAM , Serviciul Control, după ce a fost înregistrată în Registrul de 

evidență a sesizărilor (Formular PON02). 

Angajații FLAG vor raspunde și vor sprijini Autoritatea de Management în analizarea suspiciunii 

de neregula și în derularea acțiunilor necesare. 

Autoritatea de Management prin Serviciul Control asigura monitorizarea tuturor sesizarilor 

primite, indiferent de modalitatea de primire. 

 

 

10 Responsabilitati și răspunderi în derularea activității 

Manager FLAG 

 

-Reprezinta Asociatia in fata Consiluilui Director, in relatiile cu autoritatile publice centrale sau 

locale, precum si in relatiile cu terte persoane juridice; 
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-Organizeaza si conduce activitatile curente ale asociatiei; 

-Urmareste buna functionare a asociatiei, implementarea programelor derulate precum si 

eficienta functionare a asociatiei, implementarea programelor derulate precum si eficienta 

activitatii personalului angajat; 

-Coordoneaza activitatea de elaborare a programelor anuale si multianuale de dezvoltare a 

zonei; 

-Asigura urmarirea si controlul executiei, programelor si proiectelor; 

-Asigura executia bugetului asociatiei si o propune spre aprobare consiliului director; 

-Propune elaborarea de studii, strategii, proiecte privind dezvoltarea socio-economica a zonei; 

-Angajeaza, sanctioneaza si concediaza personalul asociatiei in conditiile legii si ale statului;  

-Asigura desfasurarea evaluarii anuale a performantelor angajatilor si elaborarea planurilor de 

dezvoltare personala conform procedurilor existente; 

-Asigura respectarea statutului, a ROF, precum si a altor regulamente interne;  

-In exercitarea atributiilor stabilite , managerul asociatiei emite decizii. 

 

 

Expert coordonator; 

- Asigura secretariatul tehnic pentru comitetul de selectie; 
-Intocmeste propuneri pentru manualul de proceduri interne/operationale; 
-Intocmeste propuneri pentru ghidurile solicitantului; 
-Primeste si inregistreaza cererile de finantare si documentele suport depuse de catre 
solicitanti, in vederea finantarii masurilor, in conformitate cu procedurile interne; 
-Verifica, in conformitate cu procedura stabilita prin manualele de proceduri interne, 
conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare depusa de catre solicitanti pe 
baza criteriilor de eligibilitate stabilite de catre consiliul director si avizate de catre AMPOPAM; 
-Verifica atunci cand este cazul in conformitate cu procedura interna, conformitatea 
administrativa a proiectelor tehnice ale cererilor de finantare depuse de solicitanti; 
-Acorda sprijin potentialilor beneficiari prin organizarea de sesiuni de informare, campanii de 
informare la nivel regional precum si furnizarea altor informatii solicitate de catre acestia, in 
vederea dezvoltarii proiectelor ce pot fi finantate din POPAM; 
 
 
Asistentii tehnici FLAG 
 
- Asigura secretariatul tehnic pentru Comitetul de selectie; 
-Primeste si inregistreaza cererile de finantare si documentele suport de catre solicitanti, in 
vederea finantarii masurilor, in conformitate cu procedurile interne relevante; 
-Arhiveaza documentele aferente activitatii, in conformitate cu legislatia nationala si comunitara 
relevanta;  
-Intocmeste propuneri pentru ghidurile solicitantului;  
-Face propuneri pentru manualul de proceduri interne/operationale; 
-Verifica, in conformitate cu procedura stabilita prin manualele de proceduri interne relevante, 
conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare depuse de catre solicitanti; 
-Notifica beneficiarii;  
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-Acorda sprijin potentialilor beneficiar prin organizarea de sesiuni de informare, campanii de 
informare la nivel regional, in vederea dezvoltarii proiectelor ce pot fi finantate din POPAM;  
- Este responsabil de achizitiile publice ale FLAG Dunarea Calaraseana. 
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11 Lista anexe 

 

Nr. 

formular 
Denumire formular Codificare 

1.  Suspiciune de nereguli/ fraude PON01 

2.  Registrul de evidenta a sesizarilor 
PON02 
 

 

 

12 Arhivare 

Arhivarea se va face in conformitate cu prevederile contractului de finanţare si cu legislaţia in 

vigoare. 

La finalizarea fiecărui proiect derulat de către beneficiar, FLAG va scana toata documentia pe 

care o va stoca in format electronic pe CD/DVD, hard extern. Păstrarea documentelor interne 

ale FLAG, atât în format hârtie cât şi electronic, se va face de către FLAG, in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

 

13 Modificarea manualului de procedura 

Procedura se va modifica ori de cate ori este necesar prin utilizarea instructiunii 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 modificata va primi revizie noua si/sau editie noua. 

Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii/completarii procedurii, 
Compartimentul/persoana care a generat procedura va intocmi Formularul POSC 08 – 
Instructiune de lucru privind modificarea/completarea procedurii. 
Documentul cuprinde: 
- Procedura care urmeaza a fi modificata  (revizie, editie, cod); 
- Tip modificare revizuire; 
- Referinte cu privire la capitolul/subcapitolul, paragraful si pagina unde sunt efectuate 
modificarile; 
- Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se intentioneaza sa se 
inlocuiasca textul original; 
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare 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. 
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Aceasta instructiune de lucru va fi verificata, datata, avizata de manager si aprobata de 
presedinte. Data semnarii fiind data cand intra in vigoare reviziile, editiile si dupa aprobarea de 
catre DGP AMPOPAM a procedurii care, ulterior, va fi aprobata prin  AGA. 
Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu 
implementarea ei. 
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