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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, 

după caz, a reviziei prezentei proceduri 

Nr. 

crt 
Tipul acțiunii Nume si prenume Funcția compartiment Semnătură/ data 

1 Elaborat Dinca lulica  

Vartic Florina Adriana 

Asistent tehnic 

Asistent tehnic 

Martie 2018 

2 Verificat Ghita Viorel Expert coordonator Martie 2018 

3 Avizat Stefanescu Dumitrel Manager Martie 2018 

4 Aprobat Dragan Marian Președinte Martie 2018 

 

        2. Situațiaedițiilor si a reviziilor prezentei proceduri 

Nr 

crt 

Ediția/ 

revizia 

Capitol/ anexa revizuita Tip revizie 

M- modificare, 

A - adăugare 

E - eliminare 

Data la care 

intra in vigoare 

revizia/ediția 

1 1/2018 Nu e cazul 
 

Data aprobării 

de către DGP 

AMPOPAM 

 

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

din cadrul ediției procedurii operaționale 

Procedura este difuzată la nivelul FLAG, în cadrul Structurii de Management Tehnic 

(SMT) din cadrul FLAG. 

4. Scopul 

Scopul procedurii este de a descrie activitățile ce trebuie efectuate de către personalul 

Asociației Grupului Local de Pescuit Dunărea Călărășeană în procesul de implementare a 

proiectelor aferente Strategiei de Dezvoltare Locală a zonei pescărești Dunărea 

Călărășeană, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor proiectelor la termenele 

stabilite și cu respectarea bugetelor prevăzute în cererile de finanțareși în contractele de 

finanțare. 

De asemenea, procedura conține o descriere a activităților ce trebuie efectuate pentru 

monitorizarea SDL în scopul atingerii obiectivelor acestuia. Procesul se realizează în mod 

continuu, prin acțiuni de colectare de date șiinformații, întocmire, analiză și transmitere de 

rapoarte. 
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5. Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică de către personalul FLAG DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ. 

6. Documente de referință 

6.1 Legislație UE 

 

1.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; 
2.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 operațiuni; 
3.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; 
4.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 Consiliului; 
5.Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de 
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020. 
6.Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 
al Consiliului; 
7.Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii; 
Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene. 
8.Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 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 .i în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale măsurilor de 
informare şi de publicitate şi instrucţiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii; 
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9.Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de 
modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce priveşte perioada de 
inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi 
afaceri maritime; 
10.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. 

6.2 Legislaţie Naţionala 

1.OG nr. 26/2000, cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 

2.OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 

aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la 

nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 

perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor cofinanţate din FEPAM prin POPAM 2014-2020; 

4.Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea 

Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operaţiunile finanţate în cadrul Programului 

Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5.Legea 98/2016 privind achizițiile publice; OUG 107/20167 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice 
6.Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

7.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

8.Ordinul 772/2007; 

9.Ordinul nr. 332/2008; 

10.OUG nr. 23/2008; 
11.Hotararea Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor euro penezi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare; 

12.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; 

13. ORDIN MADR nr.208/13.03.2018 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 
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6.3 Alte documente: 

13.Strategia de Dezvoltare Locala a zonei pescăreşti DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ; 

14.Contract de finanţare nerambursabilă nr. 59/23.03.2017; 

7. Definiţii si abrevieri utilizate in prezenta procedura  

7.1 Definiţii ale termenilor 

Asistent Tehnic/Expert coordonator Persoana din cadrul SMT A FLAG, responsabilă cu 

monitorizarea şi verificarea implementării proiectelor 

finanţate din POPAM. 

SMT-FLAG Structura de Management Tehnic a Asociaţiei Grupul 

Local De Pescuit 

Direcţia Generală Pescuit - 

Autoritatea de Management pentru 

Program Operaţional pentru Pescuit 

si Afaceri Maritime (DGP-

AMPOPAM) 

Structura din cadrul MADR responsabilă pentru 

gestionarea POPAM 2014-2020. 

Beneficiar/solicitant Autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 

unităţi subordonate în coordonarea acestora, 

organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate 

publică, universităţi, grupuri de pescari, actori 

economici de drept privat, alte persoane juridice, 

responsabile pentru implementarea proiectelor 

aprobate spre finanţare în cadrul POPAM. 

Contract de Finanţare Document juridic încheiat între MADR, acţionând prin 

Autoritatea de Management şi Beneficiar prin care se 

acordă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă 

unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor PU 4 din 

POPAM şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile 

părţilor. 

Instrucţiune Document emis de AMPOPAM în scopul clarificării/ 

interpretării unor clauze contractuale. Instrucţiunea nu 

modifică clauze contractuale ferme, nu constituie obiect 

de negociere, nu afectează activităţile anterioare, iar 

prevederile vor fi integrate în viitoarele Acte Adiţionale. 

Implementarea instrucţiunii este obligatorie pentru 

Beneficiar. 
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Manager de Proiect Persoana din cadrul organizaţiei Beneficiarului 

responsabilă cu monitorizarea şi verificarea 

implementării proiectului finanţat din POPAM 

CR POPAM Centrul Regional Program Operaţional pentru Pescuit 

si Afaceri Maritime - Structuri din subordinea AM 

POPAM ce îşi desfăşoară activitatea la nivelul regional 

şi care sunt responsabile cu exercitarea atribuţiilor 

delegate de către AMPOPAM. 

Fondul European pentru Pescuit si 
Afaceri Maritime 

Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul 

perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat 

prin Regulamentul Consiliului CE nr. 508. 

Raport Final de activitate Reprezintă documentul standard de raportare întocmit 

la sfârşitul perioadei de implementare. Acesta este 

întocmit de Beneficiar la nivel de proiect si FLAG la 

nivel de strategie. Acesta cuprinde cel puţin: datele de 

bază privind proiectul/ strategia, stadiul proiectului/ 

strategiei în momentul raportării, examinarea 

progresului şi atingerea indicatorilor - obiectivele 

realizate faţă de cele prognozate, activităţile 

întreprinse, resursele şi bugetul folosit. 

Raport de Progres Semestrial Documentul standard de raportare elaborat de FLAG/ 

beneficiari şi folosit în procesul de monitorizare în 

scopul evaluării progresului fizic şi financiar la nivel de 

strategie/ proiecte. 

 

7.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

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 Dezvoltării Rurale 

5. FLAG Grup de Acţiune Locala pentru Pescuit 

6. FLAG - DC Asociaţia Grupul Local de Pescuit Dunarea 
Calaraseana 
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7. CR POPAM Centru Regional 

8. POMR Procedura Operaţionala de Monitorizare si Raportare 

9. RP Raport de Progres 

10. CDL Compartiment Dezvoltare Locala din cadrul DGP AM 
POPAM 

11. PON Procedura Operaţionala de Nereguli 

12. PU4 Prioritatea Uniunii 4 

13. CAT Compartiment de Asistenta tehnica 

14. ROF Regulament de organizare si funcţionare 

15. CR Cerere de Rambursare 

16. SDL Strategia de Dezvoltare Locala 

 

8. Descrierea activității  

8.1 Generalități 

Manualul de procedură prezintă activităţi care vor fi realizate de FLAG pentru 

monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Monitorizarea şi evaluarea SDL constă în 

colectarea, analiza datelor şi a informaţiilor privind implementarea SDL, pe baza 

indicatorilor de realizare şi de rezultat urmărind implementarea obiectivelor SDL. 

Evaluarea performanţelor care permit evaluarea progresului, eficienţei şi eficacităţii 

punerii în aplicare a SDL în raport cu obiectivele PU4 şi POPAM 2014-2020 se 

desfăşoară periodic, la intervale determinate sau ad-hoc, în funcţie de nevoile 

identificate pe parcursul implementării. 

 Activitatea de implementare la nivelul SMT depinde de: 

a) întocmirea de către Beneficiar a Raportului de Progres Semestrial; 

b) Corectitudinea documentelor şi a datelor introduse în acesta; 

c) întocmirea şi transmiterea de către FLAG a Raportului de progres al Strategiei; 

d) Activităţile de monitorizare şi raportare desfăşurate la nivelul FLAG; 

e) Verificările realizate de alte organisme cu atribuţii în acest domeniu; 

f) Recomandările Autorităţii de Audit, Curţii de Conturi şi ale Comisiei Europene, sau 

alte organisme abilitate în acest sens. 

Activitatea de monitorizare-raportare la nivelul SMT depinde:  

a) Implementarea adecvată a proiectelor finantate prin Strategie; 
b) Monitorizarea şi raportarea la nivelul AM POPAM; 
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c)Întocmirea Raportului sintetic semestrial şi final la nivelul Strategiei de Dezvoltare 

Locala a zonei pescăreşti Dunărea Călărășeană. 

8.2 Documente utilizate 

8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

Document Provenienta 

Raport de progres semestrial FLAG 

Raport de progres final FLAG 

Instrucţiune de lucru privind modificarea manualului de 

proceduri 

FLAG 

Nota justificativa pentru modificarea si completarea 

ghidului 

FLAG 

Nota explicativa pentru modificarea contractului de 

finanţare 

FLAG 

 
8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate 
 
1.Raport de progres semestrial - document de raportare semestriala a evoluţiei FLAG-ului 
si Strategiei, utilizat de FLAG-uri.  

2. Raport de progres final - document de raportare finala a modului cum FLAG-ul si-

aimplementat Strategia si si-a atins sau nu indicatorii asumați prin contractul de finanțare.  

3. Instrucţiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri - document emis de 

către FLAG pentru clarificarea situatiilor noi aparute pe parcursul implementarii. 

4.Nota justificativa pentru modificarea și completarea ghidului - document unitar prin care 

se menționează modificările aduse ghidurilor și procedurilor elaborate de către FLAG. 

5. Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanţare - document emis  prin care 

FLAG justifică solicitările de modificări asupra contractului de finanţare, prin act adițional. 

8.3 Resurse necesare 

8.3.1 Resurse 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. 

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

Experți externi contractati de FLAG-contract de prestări servicii  

Experții/asistenții tehnici FLAG 

Membrii parteneriatului FLAG DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ. 

8.3.3 Resurse financiare 

Sunt asigurate conform bugetului indicativ al costurilor de funcţionare şi animare aprobat. 
 
9.  Modul de lucru 

9.1 Monitorizarea FLAG 

Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor proiectului. 

Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informaţii 

(rapoarte, analize şi indicatori). 

Monitorizarea constituie un mecanism de analiza sistematică ce prezintă evaluarea 

analitică a implementării proiectului şi constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi 

utilizarea informaţiilor obţinute despre progresul proiectului. 

Monitorizarea se realizează atat pe perioada implementării propriu - zise a proiectului, dar 

și în perioada următoare finalizării, pe o perioada de 5 ani.  

Monitorizarea implementării SDL se realizează de către FLAG Dunărea Călărăşeană 

împreună cu experţii din cadrul CR POPAM Constanţa, pentru a urmări atingerea 

obiectivelor proprii ale proiectelor finanţate şi implicit a obiectivelor specifice şi generale 

prevăzute in SDL, dar si cele ale POPAM 2014 - 2020, precum şi pentru a se asigura de 

respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale. 

In acest sens, FLAG va completa un document de monitorizare lunara (conform template 

transmis de DGP AMPOPAM) a stadiului de implementare a SDL. In acelaşi timp se va 

verifica si nivelul rambursărilor costurilor de funcţionare şi animare (pe fiecare linie bugetară 

în parte) de la nivelul FLAG, pentru a se evita depasirea a 25% din cheltuielile publice 

totale efectuate în cadrul contractelor aferente S.D.L. şi va întocmi Raportul de progres 

lunar. 

Semestrial, FLAG va intocmi raport de progres care va fi transmis către DGP AMPOPAM, 

până la data de 25 a primei luni următoare perioadei de raportare (POMRA 11 Raport de 

progres semestrial). Raportul va fi intocmit pe modelul publicat de DGP AMPOPAM de 

către un expert tehnic si aprobat de către manager. Raportul este un document prin care se 

verifica activităţile efectuate de FLAG pentru implementarea SDL, precum şi stadiul 

implementării proiectelor beneficiarilor SDL.  
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FLAG va furniza orice alte informaţii de natura tehnica sau financiara solicitate de către 

Autoritatea Contractanta. Raportul de progres va fi transmis pe suport de hârtie, cât şi pe 

suport electronic CD.Echipa tehnica a FLAG va sta la dispoziţie atunci când se vor efectua 

vizite de lucru sau misiuni de verificare. In situaţia apariţiei unei suspiciuni de neregula, 

oricare persoană implicatăîn activitatea FLAG va proceda conform PON. 

Anual,FLAG va fi evaluata cel puţin o data pe an în cadrul AdunărilorGenerale (AGA) prin 

care managerul va prezenta acţiunile derulate și stadiul de execuţie ale acestora. 

Managerul va aduce la cunoștință situații care împiedică buna derulare a activității FLAG și 

împreună cu membrii FLAG vor identifica soluţii de remediere, dacă este cazul. Anual, 

Managerul va prezenta un raport de activitate în cadrul AGA. De regula, formularul folosit 

este cel al raportului de progres semestrial, (POMRA 11), care se transmite si la DGP 

AMPOPAM.FLAG va fi monitorizată prin efectuarea a cel puţin o data pe an a unei misiuni 

de verificare/ vizite de lucru la sediul FLAG de către experţi DGP AMPOPAM. Prin aceasta 

verificare se va avea în vedere ca FLAG DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ sățină cont de 

respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru care SDL a fost punctată. 

Se va verifica dacă sunt menţinute criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie pentru 

care SDL a fost selectată. Verificarea menţinerii criteriilor de eligibilitate şi selecţie a SDL 

se va efectua ori de câte ori este cazul de către manager si preşedintele FLAG, dar şi de 

reprezentanţii AMPOPAM responsabili cu monitorizarea activităţii FLAG-ului, la sediul 

FLAG, sau după fiecare solicitare a FLAG privind modificarea SDL, pe baza documentaţiei 

transmise de către FLAG. 

Existenta unui sediu social/ funcţional în teritoriul FLAG:Sediul în care îşi desfăşoară 

activitatea FLAG trebuie să fie localizat în teritoriul FLAG. 

Asigurarea vizibilităţii sediului FLAG:Asigurarea vizibilităţii sediului FLAG se va realiza 

obligatoriu în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nerambursabilă încheiat 

între FLAG şi DGP AMPOPAM . 

Funcţionalitatea instrumentelor de asigurare a transparenţei şi a comunicării:  

FLAG va demonstra funcţionalitatea instrumentelor de asigurare a transparenţei şi a 

comunicării prin furnizarea următoarelor informaţii:  

 Numărul de telefon fix/mobil/fax 

 Adresa de e-mail aferentă FLAG; 

 Pagina de internet. 

Pagina de internet trebuie să includă cel puţin următoarele: 

 informaţii generale privind implementarea SDL prin intermediul PU4 din POPAM; 

 teritoriul acoperit de SDL; 

 strategia iniţială selectată în vederea finanţării şi variantele actualizate ale acesteia; 

 în cazul în care la momentul evaluării au fost solicitate clarificări care au implicat 

rectificări ale SDL, strategia iniţială selectata in vederea finanţării va fi cea 
actualizată,conform clarificărilor. 

 Apelurile de depunere a proiectelor lansate; 
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 Rapoartele de evaluare, de selecţie şi de contestaţii; 

 Ghidurile măsurilor din SDL cu anexele aferente; 

 Alte documente emise de FLAG sau informaţii relevante pentru beneficiari; 

 Datele de contact; 

 Legături utile pentru beneficiari, etc. 

Asigurarea capacităţii administrative pentru implementarea SDL 

FLAG-ul asigură funcţiile obligatorii în conformitate cu prevederile capitolului 4 

„Gestionarea şi monitorizarea strategiei" din SDL, inclusiv ROF, organigramă şi 

atribuţiile corespunzătoare fiecărei funcţii din cadrul echipei de implementare a SDL 

prin angajarea personalului în baza unor contracte individuale de muncă sau prin 

externalizarea serviciilor în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor 

FLAG.  

Angajarea personalului se efectuează cu respectarea Codului Muncii, precum şi a 

legislaţiei cu incidenţă în reglementarea conflictului de interese. 

În situaţia în care în urma verificărilor se fac recomandări, FLAG-ul are obligaţia să 

implementeze recomandările (dacă este cazul) în termenul solicitat de către DGP 

AMPOPAM şi să raporteze stadiul îndeplinirii recomandărilor în termen de maxim 30 

de zile de la primirea raportului privind misiunea de verificare.  

În cazul în care FLAG-ul nu implementează sau implementează parţial recomandările 

formulate în raportul misiunii de verificare, acesta va transmite DGP-AMPOPAM o 

scrisoare justificativă privind implementarea parţială/neimplementarea recomandărilor. 

În cazul în care FLAG-ul nu implementează recomandările autorităţilor implicate în 

implementarea POPAM, DGP-AMPOPAM începe procedura de reziliere a contractului 

de finanţare, conform manualului de contractare în vigoare. 

În situaţia în care Raportul de progres/ Raportul final de activitate/ sau alte rapoarte de 

verificare (rapoarte ale organismelor de audit şi control naţionale şi/sau europene) 

relevă disfuncţionalităţi care au implicaţii asupra calităţii rezultatelor activităţii FLAG, a 

implementării SDL şi implicit a POPAM, Directorul General al DGP AMPOPAM poate 

decide organizarea unei misiuni de verificare speciala internă. 

Asociaţia are trei niveluri organizaţionale formate din: 

 Organele de conducere: Adunarea Generală şi Consiliul Director; 

 Organele de administrare: Comisia de selecţie a proiectelor; Structura de 

ManagementTehnic; 

 Organul de control: Cenzorul. 

Conform organigramei şi statului de funcţii, schema aparatului tehnic al FLAG 

DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ cuprinde 1 post de conducere - managerul şi 7 posturi de 

execuţie: 1 IT-ist (responsabil IT), 3 experţi coordonatori şi 3 asistenţi tehnici. Parte din 

posturile aparatului tehnic sunt ocupate cu personal specializat în urma unei selecţii de 
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CV-uri. FLAG-ul isi va monitoriza activitatea utilizând rapoarte de activitate pe care 

leva transmite anual Adunării Generale a Asociaţilor.  

Fiecare asistent tehnic/expert coordonator va fi evaluat anual de către manager.  

De asemenea, managerul va fi evaluat anual de către Preşedinte. 

Pentru implementarea Strategiei 2014-2020, FLAG a elaborat un set de proceduri, 

respectiv:  

 Procedura Operaţionala de Verificare a Conformităţii si Eligibilităţii; 

 Procedura Operaţionala de Evaluare si Selecţie; 

 Procedura Operaţionala de Nereguli; 

 Procedura Operaţionala de Control Intern; 

 Procedura Operaţionala de Evitare a Conflictului de Interese; 

 Procedura Operaţionala de Monitorizare, Raportare si Arhivare; 

 Procedura Operaţionala de Soluţionare a Conflictului de Interese.  

De asemenea, a elaborat si un set de proceduri interne precum:  

 Procedura de Achiziţii Directe; 

 Procedura de Control al Documentelor si înregistrărilor; 

 Procedura de arhivare; 

 Procedura de selecţie a personalului; 

 Procedura de contabilitate. 

 

9.2 Evaluarea strategiei 

In conformitate cu prevederile contractului de finanţare, sunt stabiliți indicatori de 

performanță pe care FLAG trebuie să-i îndeplinească sub sancţiunea aplicării unor corecţii 

sau a rezilierii contractului de finanţare.  

Dacă indicatorul de performanţă nu este atins, valoarea alocată implementării proiectelor se 

diminuează proporţional cu gradul de neîndeplinire.În cazul diminuării valorii S.D.L., în 

condiţiile de la pct. 1 şi 2, determinarea noii valoritotale nerambursabile alocată costurilor 

de funcţionare şi animare se va stabili prinîncheierea unui act adiţional la contractul de 

finanţare nerambursabilă. 

Refuzul nejustificat al FLAG-ului de acceptare a noilor condiţii de finanţare dă dreptul 

Autorităţii Contractante să procedeze la rezilierea unilaterală a contractului. 

După evaluarea indicatorilor de performanţă pentru implementarea SDL, în conformitatecu 

prevederile contractului de finanţare nr. 59/23.03.2017, DGP AMPOPAM poate 

realocasumele disponibile către FLAG daca este performant.  
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Dacă indicatorii de performanţăsunt atinşi şi există sume disponibile, DGP AMPOPAM 

poate suplimenta valoarea totală alocata implementarii SDL. 
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Din punct de vedere a monitorizării de către FLAG a modului de implementare a strategiei, 

acesta va avea in vedere sa: 

 Elaboreze ghiduri și proceduri în conformitate cu Strategia de Dezvoltare; 

 Publice variante consultative și finale ale ghidurilor pe site-ul FLAG; 

 Deschidă şi să publice apeluri de primire proiecte; 

 Evalueze cererile de finanţare depuse de către solicitanti; 

 Propună spre finanţare proiectele care îndeplinesc criteriile stabilite prin 

proceduri; 

 Monitorizeze proiectele care au semnat contractul de finanţare; 

 Semnaleze disfuncţionalităţi în modul de implementare al proiectelor 

finanţate; 

 Să asigure că prin acţiunile de animare, informare şi comunicare se 

transmit informaţii in mod facil către toate comunităţile din zona 

pescarească şi de acvacultură. 

Procesul de monitorizare si raportare începe după semnarea Contractului de Finanţare 

între Beneficiar și DGP AM POPAM şi durează pe toată perioada de implementare efectivă 

a proiectului. În acest scop, în cadrul acestei etape, la nivelul FLAG - SMT sunt desemnaţi 

expertul coordonator /asistenţii tehnici responsabili de monitorizarea proiectelor în 

implementare (anexa - POMRA01). Desemnarea, este facuta de către Manager.  

Mai jos este redata schema de realizare a activitatii de monitorizare si raportare. 

Nr.cr
t 

Responsabil Activitatea Înregistrare Termen 

1 DG AM 

POPAM 

Notifică FLAG DC cu privire la 

decizia de finanţare pentru 

proiectele depuse în cadrul 

Strategiei 

Notificare 
 

2 FLAG DC prin 

Asistentul 

tehnic 

desemnat 

pentru proiectele aprobate, solicită 

beneficiarilor copie dupa contractul 

de finanţare semnat insotit de 

anexe 

Notificare 

POMRA02 

2 zile 

3 FLAG DC prin 

Asistentul 

tehnic 

desemnat 

întocmeşte planificarea de 

monitorizare a beneficiarilor funcţie 

de data semnării contractelor de 

finanţare 

Planificare 

POMRA 03 
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4 Manager Desemnează AT pentru informarea/ 

monitorizarea beneficiarilor -----^ 

Decizie internă 

POMRAO1 

 

5 AT desemnat Deschide fişa de proiect aferent 

fiecărui proiect si o actualizeaza ori 

de cate ori este necesar 

Fisa de 

proiect 

POMRA04 

 

6 FLAG prin 
manager/exp 
ert 
coordonator 
desemnat 

Organizează instruirea beneficiarilor Invitaţie de 

participare 

POMRA05 

Proces 

verbal de 

instruire 

POMRAO6 

30 de zile de la 
semnarea 
contractului de 
finanţare de 
către 
beneficiar 

10 Beneficiar Transmitere la FLAG a unei copii 

dupa raportul de progres 

Raport de 

progres 

 

11 AT desemnat Notifica beneficiarul privind vizita 

semestrială la fața locului în 

vederea monitorizării 

Notificare 

vizita 

POMRA07 

 

12 FLAG prinAT 
desemnaţi 

Efectuare vizita in teren semestrial, 

conform planificării POMR03 

Raport de 

vizita 

POMRAO8 

 

14 FLAG prin 
Manager 

Analizeaza stadiul de implementare 

a Strategiei in cadrul unei şedinţe 

de management la care participa tot 

personalul aparatului tehnic al 

FLAG 

Proces verbal 

al şedinţei de 

manageme nt 

POMRA09 

Semestrial, 
dupa 
efectuarea 
vizitelor pe 
teren si dupa 
actualizarea 
fiselor 
proiectului 

15 EC/AT 
desemnaţi 

Participăîn calitate de observator 

alături de CRPOPAM/ expert CDL 

la verificarea cererilor de 

rambursare ale beneficiarilor 

Raport de 

vizita al 

CRPOPAM 

La tranșa de 
plata 

17 EC/AT 
desemnaţi 

întocmire cerere de rambursare/ 

Rapoarte de progres/ Dosare de 

achiziţii al FLAG. 

CR RP 

Dosar achiziţii 

Lunar/ 
Trimestrial/ 
semestrial Sau 
de cate ori 
este cazul 
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18. EC/AT 
desemnaţi 

Monitorizarea proiectelor 

contractate finantate prin SDL de 

către FLAG 

Raport de 

monitorizare 

Perioada de 
implementare 

19. EC/AT 
desemnaţi 

Monitorizarea implementării 

proiectelor beneficiarilor 

Raport de 

monitorizare 

Perioada de 
implementare 

20. EC/AT Monitorizare proiectelor in teritoriu Raport de 

monitorizare 

ex-post 

Perioada ex-
post a 
proiectelor 

Dacă pe perioada de monitorizare se constată diferențe/ disfunctionalități majore se 

aplică Procedura Operaţionala de Nereguli. 

9.3 Modificare 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. 
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 
aprovarea 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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10. Responsabilitati si răspunderi inderularea activităților 

• Expert coordonator/Asistenții tehnici FLAG; 

• Manager FLAG; 

Nr. Compartimentul(postul)/ Manager Expert Asistent Asistent 

crt. Acţiunea (operaţiunea) 
 

coordonator tehnic 1 tehnic 2 

0 1 2 3 4 5 

1 
 

A E,V, Ap., Ah. E, Ap., Ah. E, Ap., Ah. 

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

avizare 

11. RolulFLAG 

• asigură desfăşurarea procesului de implementare a Strategiei, la nivel zonal, 

pentru proiectele finanţate din FEPAM, a progresului fizic şi financiar aferent 

implementării acestora, pe baza Rapoartelor de progres transmise în copie de 

beneficiar, a Fiselor de proiect, Rapoarte de vizita la faţa locului, Procese verbale şi 

a prevederilor cuprinse in contractul de finanţare; 

• informeaza beneficiarii cu privire la modul de implementare a proiectului cu scopul 

atingerii obiectivelor declarate in cadrul proiectului si implicit pentru implementarea 

Strategiei; 

• monitorizează îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare de către 

beneficiari şi a gradului de îndeplinire a acestora; 

• intocmeste si transmite CR POPAM rapoarte semestriale/raport final de progres 

privind implementarea Strategiei, cererile de rambursare aferente plăţilor efectuate, 

etc.; 

• centralizează şi sintetizează informaţiile privind implementarea strategiei; 

alte activitati ce deriva din contractul de finantare al FLAG DUNĂREA 

CĂLĂRĂȘEANĂ 

 

12. Lista anexe 

Nr. Denumire anexa Codificare - 

anexa 
  

1. Decizie interna desemnare EC/AT POMRA01 

2. Notificare POMRA 02 

3. Fisa de proiect POMRA 03 

4. Invitație de participare POMRA 05 

5. Proces verbal de instruire POMRA 06 

6. Notificare vizita teren POMRA 07 

7. Raport vizita pe teren POMRA 08 
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8. Proces Verbal ședința de management POMRA 09 

9. Raport de progres lunar POMRA 10 

10. Raport de progres semestrial POMRA 11 

13. 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. 
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