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1. Scop
1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.
1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
manager, in luarea deciziei.
1.5. Stabileste cadrul general de implementare a operatiunilor finantate prin Programul operational
pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020, denumit in continuare POPAM 2014-2020.

2. Domeniu de aplicare
2.1. Procedura se aplica de catre compartimentul Model din Primaria Exemplu.
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3. Documente de referinta
3.1. Reglemantari internationale
-Regulamentul (UE) nr. 508/2014 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;
-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 priveste
continutul si constructia unui sistem de monitorizare si de evaluare comun pentru operatiunile
finantate din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime;
-Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de
stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului
privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor
relevante cumulative cu privire la operatiuni;
-Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de
stabilire a unor norme in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste
informatiile care trebuie trimise statele membre, precum si in ceea ce priveste necesitatile in
materie de date si sinergiile dintre potentialele surse de date;
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare
ruralasi 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; -Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1046/2018 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr.
1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE)
nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 si a Deciziei nr. 541/2014/UE si de abrogare a Regulamentului (UE,
Euratom) nr. 966/2012;
-Regulamentul delegat (UE) nr. 2252/2015 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/288 in ceea ce priveste perioada de inadmisibilitate a cererilor
pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime;
-Decizia Comisiei nr. C (2015) nr. 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operational ,,
Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania” pentru sprijin din partea
Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in Romania;
-Regulamentul nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de
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abrogare a Regulamentului nr. 1605/202 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.2. Legislatie primara
-Ordinul MADR nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru
operatiunile finantate inclusiv cheltuielile de personal ale Autoritatii de Management in cadrul
POPAM 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordin nr. 772/2007 privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul
pecuitului si acvaculturii;
-Ordin nr. 332/2008 privind inscrierea unitatilor de productie in acvaculturain Registrul unitatilor de
acvaculturasi eliberarea liceentelor de acvacultura;
-Ordinul MADR nr. 1656/R din 25.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
-Hotarare de Guvern nr. 347/2016 privind Stabilirea cadrului general de implementare a
operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul
Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
-Hotarare de Guvern nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art.6 alin.6 din Hotararea Guvernului nr.
1186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea sistemului national
antigrindinasi de crestere a precipitatiilor cu modificarile ulterioare;
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
-Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;
-Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor
privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri
europene;
-Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiaraa fondurilor
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat
pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative
din domeniul garantarii, cu modificarile si completarile ulterioare Hotararea Guvernului nr.
640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiaraa fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru
perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din
domeniul garantarii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
garantarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
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neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Memorandumul Guvernului Romaniei nr. MDRAP 986/07.01.2015 cu tema "Strategia de dezvoltare
durabila Deltei Dunarii si implementarea acesteia printr-o investitie teritoriala integrata";
-Nota nr. 315445/22.12.2017 cu privire la procedura scrisa de aprobare de catre CM al POPAM, a
criteriilor de demarcare formulate de catre DGP-AMPOPAM;
-Ordinul MADR nr. 208/13.03.2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru
punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare localaplasate sub responsabilitatea comunitatii”
aferentaProgramului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.
3.3. Legislatie secundara
-Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice
- Regulament de organizare si functionare de la Primaria Exemplu;
- Regulament de ordine interioara;
- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale;
- Proceduri documentate;
- Fise de post;
- Organigrama.
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4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii

Nr.
Crt.

Termenul

1. Entitate publica

2. Compartiment
3.

Conducator
compartiment

4.

Procedura
documentata

5.

6.

7.

8.

9.

Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste
termenul
Autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie
autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala
este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care
utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public.
Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou, Comisii,
inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata in subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea entitatii.
Director General, Director, sef Departament, sef Serviciu, sef Birou.

Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces, editat pe
suport de hartie sau in format electronic; procedurile documentate pot fi
proceduri de sistem si proceduri operationale.
Descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii
Procedura de sistem
publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau tuturor compartimentelor
(procedura generala)
dintr-o entitate publica.
Procedura
Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la
operationala
nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fara
(procedura de lucru) aplicabilitate la nivelul intregii entitati publice.
Forma actuala a procedurii; editia unei proceduri se modifica atunci
cand deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci
Editie procedura
cand modificarile din structura procedurii depasesc 50% din continutul
reviziei anterioare.
Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor
Revizie procedura
informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari
ce implica, de regula, sub 50% din continutul procedurii.
Programul
operational pentru
pescuit si afaceri
Documentul programatic aprobat prin Decizia nr. 8.416/ 25.11.2015 a
maritime 2014-2020, Comisiei Europene, in baza careia vor fi accesate sumele alocate
denumit in
Romaniei pentru perioada de programare 2014-2020.
continuare POPAM
2014-2020
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Actul juridic incheiat intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltari Rurale,
prin Autoritatea de management pentru POPAM, si beneficiar, prin care
se acorda acestuia din urma asistenta financiara nerambursabila
Contract de
aferenta unei operatiuni in scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus
finantare
regulilor de adeziune, comutativ si sinalagmatic, prin care se stabilesc
drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii
operatiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020.
Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operatiunilor finantate din
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care pot fi finantate
atat din contributia financiara a Uniunii Europene, cat si din
Cheltuieli eligibile
cofinantarea publica si/sau cofinantarea privata, conform
reglementarilor legale ale Uniunii Europene si nationale in vigoare
privind eligibilitatea cheltuielilor.
Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operatiunilor finantate din
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care nu pot fi
Cheltuieli neeligibile finantate din contributia financiara a Uniunii Europene sau din
cofinantarea publica, conform reglementarilor legale ale Uniunii
Europene si nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
Reprezinta un parteneriat public-privat la nivel local, alcatuit din
reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice locale, ai sectorului
Grup de actiune
privat si ai societatii civile, avand aceleasi interese si obiective pentru a
locala in domeniul
elabora si implementa o strategie de dezvoltare locala in domeniul
pescuitului, denumit pescuitului si acvaculturii, selectat de catre Autoritatea de management,
in continuare FLAG constituit potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 246/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Zonele strict determinate care au fost constatate ca abandonate de catre
instantele de judecata sau cele ai caror proprietari au declarat ca
Sit abandonat
renunta la proprietate, potrivit dispozitiilor art. 889 alin. (1) din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
Conditia de a nu exista niciun act sau fapt juridic care impiedica sau
limiteaza, sau partial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale
Liber de orice sarcini dreptului de proprietate, astfel incat proprietarul sa poata exercita cele
trei atribute aferente dreptului sau de proprietate in mod absolut,
exclusiv si perpetuu
Un document elaborat de Autoritatea de management prin care se
informeaza potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea
Ghidul solicitantului
de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit si
afaceri maritime pentru fiecare masura din cadrul POPAM 2014-2020.
Modificare solutie
Modificarea fluxului tehnologic de natura sa schimbe indicatorii si/sau
tehnica/proiect
bugetul indicativ al operatiunii.
tehnic
Actiuni de consultare a partilor interesate din cadrul teritoriului unui
Animare a
FLAG, precum si actiuni de promovare a strategiei de dezvoltare locala
teritoriului
plasata sub responsabilitatea comunitatii.
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4.2. Abrevieri

Nr.
Abrevierea
Crt.

Termenul abreviat
Entitate publica

1.

EP

2.
3.
4.

PO

Procedura operationala

PS

Procedura de sistem

E
V
A
Ap.
Ah.

Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare

5.
6.

7.
8.
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