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Procedura stabileşte activitățile desfăşurate la nivelul Asociatiei Grupul Local Pescaresc Neamt,
pentruimplementarea strategiei de dezvoltare locală pentru pescuitîn cadrul PU 4, MăsuraIII.3 -Punerea în
aplicare a strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de
funcţionare şi animare).
6. Documente de referinţă (reglementări internaţionale şi naţionale)
6.1 Legislaţie UE


Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi
(CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului;



Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 AL COMISIEI din 22 iulie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a
Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile
finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;



Regulamentulde 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;



Regulamentulde 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 și al Consiliului
privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie
trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile
dintre potențialele surse de date;



Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 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 pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului;



Regulamentuldelegat (UE) nr. 2252/2015AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor
pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;



Decizia Comisiei nr. C (2015) nr.8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional
„Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea
Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România;
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Regulamentul nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de
abrogare a Regulamentului nr. 1605/202 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;



Regulamentul 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;



Regulamentul 360/2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de
interes economic general

6.2 Legislaţie națională


Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



Legea nr. 500/2002 – Legea finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;



OG 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare, aprobată
prin Legea nr. 246/2005;



OUG nr. 49/2015 privind gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum
și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările
ulterioare;



Ordinul MADR nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru
operaţiunile finanţate inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de Management în cadrul POPAM
2014-2020;



HG nr. 347/2016 privind Stabilirea cadrul general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din
FEPAM prin POPAM 2014-2020;



Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;



Regulamentul nr. 360/2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de
interes economic general;



Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis
„Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității“ aferent Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.



Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;



Prevederile contractului de finanţare a proiectului.
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională
7.1 Definiţii ale termenilor:
Nr.
crt.
1

Termenul

Definiţia

Actori locali

Comunităţi (pescăreşti), persoane care activează în cadrul sectorului
pescăresc sau în sectoare conexe, comunităţile locale, organizaţii publice
sau private implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundaţii, asociaţii,
consilii locale, societatea civilă, agenţi economici, etc.)

2

Dezvoltare durabilă

3

Autoritate de Audit

O calitate mai bună a vieţii la nivelul unei societăţi, atât pentru prezent, cât
şi pentru generaţiile viitoare şi înseamnă: dezvoltare economică echilibrată
şi echitabilă; nivele înalte de ocupare, coeziune socială şi incluziune;
un înalt nivel de protecţie a mediului şi o utilizare responsabilă a
resurselor naturale; o politică coerentă care generează un sistem politic
deschis, transparent şi justificabil; cooperare internaţională efectivă în
vederea promovării dezvoltării durabile globale (Strategia Göteborg,
2001); ameliorarea mediului în sectorul pescăresc; reducerea impactului
activităţilor asupra mediului şi promovarea
metodelor de producţie
ecologice.
Autoritate naţională competentă să efectueze audit public extern, în
conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, asupra fondurilor
nerambursabile acordate României de UE prin FEPAM, precum şi asupra
cofinanţării naţionale aferente, independentă de Autoritatea de
Management şi de Autoritatea de Certificare.

4

5

Autoritatea de Management
pentru POPAM Direcţia
generală pescuit si Afaceri
Maritime
Solicitant

6

Beneficiar

7

Cerere de finanţare

8

Cheltuieli eligibile

9

Cheltuieli neeligibile

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

Organizaţie, instituţie sau societate din sectorul public sau privat,
Întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care
depun(e) o cerere de finanţare în vederea finanţării în cadrul POPAM
2014-2020.
Persoană juridică/persoană fizică autorizată care este destinatarul final al
ajutorului.
Formular completat de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării prin
POPAM 2014-2020.
Cheltuieli efectuate de beneficiar aferente operaţiunilor finanţate din
Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritimecare pot fi finanţate
atât din contribuţia financiară a UE cât şi din cofinanţarea publică şi/sau
private, conform reglemetărilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale
privind eligibilitatea cheltuielilor.
Cheltuielile efectuate de beneficiar aferente operaţiunilor finanţate din
Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime care nu pot fi finanţate
din contribuţia financiară a UE sau din cofinanţarea publică, conform
reglemetărilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale privind eligibilitatea
cheltuielilor.
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10

Contract
de
Angajament juridic

finanţare/

11

DLRC/CLLD

12

Eligibilitate

13
14

Fondul European pentru Pescuit
si Afaceri Maritime (FEPAM)
Fonduri publice

15

Grup de acțiune locală (FLAG)

16

Inovativ

17

Măsură

18

Operaţiune

19

Parteneriat local

20

Pescar

21

Pescuit în apele interioare
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Actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltări Rurale, prin
Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar, prin care se
acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei
operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de
adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi
obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor
selectate specifice POPAM 2014—2020;
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității înseamnă un set
coerent de operațiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor și nevoilor
locale și care contribuie la îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și care este conceput și realizat
de un grup de acțiune locală.
Suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea
calificării pentru a obţine finanţare prin măsurile finanţate din FEPAM.
Finanţarea efectivă a proiectului se va decide în urma selectarii proiectului.
Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare
a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014.
Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei
statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri
extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau
instituţiilor publice şi credite externe contractate sau garantate de stat ori
de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi
interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale.
Un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanţi ai
instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii
civile, având aceleaşi interese şi obiective pentru a elabora şi implementa o
strategie de dezvoltare locală în domeniul pescuitului şi acvaculturii,
selectat de către Autoritatea de management, constituit potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dezvoltarea sau introducerea unor produse şi echipamente noi sau
substanţial îmbunătăţite, a unor procese şi tehnici noi sau îmbunătăţite, a
unor sisteme de gestionare şi organizare noi sau îmbunătăţite, inclusiv la
nivelul prelucrării şi al comercializării (proiecte-pilot, dezvoltarea de noi
produse, practici, procese şi tehnologii, transferul de bune practici, inclusiv
diseminarea rezultatelor către toţi actorii interesaţi).
Mijlocul prin care se permite cofinanţarea proiectelor; unei măsuri și se
alocă o contribuţie financiară din partea Uniunii Europene şi a României şi
un set de sarcini specifice.
Proiect/contract/acțiune,
selectat/selectată
de
Autoritatea
de
Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități
(Conform art. 2, pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).
O asociere locală, constituit pe bază de voluntariat şi care cuprinde
reprezentanţi ai actorilor locali relevanţi (persoane juridice,
instituţii/organizaţii și PFA – persoane fizice autorizate), care au ca scop
comun îmbunătăţirea situaţiei în zonele pescăreşti prin elaborarea unei
strategii de dezvoltare locală, atragerea de finanţare din FEPAM şi alte
surse şi implementarea de acţiuni capabile să conducă la obţinerea
rezultatelor urmărite.
Orice persoană care practică activităţi de pescuit comercial, astfel cum sunt
recunoscute de statul membru UE.
Activităţi de pescuit desfăşurate în scop comercial.
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22

Pistă de audit

23

Prioritatea Uniunii

24

25

Programul Operaţional pentru
Pescuit și Afaceri Maritime
(POPAM)
Proiect

26

Ordin de plată

27

Misiune de verificare la faţa
locului

28

Responsabil legal al proiectului

29

Solicitant

30

Valoarea totală a proiectului

31

Valoare eligibilă nerambursabilă
a proiectului

32

Zonă de
acvacultură

pescuit
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Document care oferă posibilitatea urmăririi unei tranzacţii din momentul
iniţierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale reprezentând trasabilitatea documentelor/ operaţiunilor.
Una din priorităţile unui program operaţional, cuprinzând un grup de
măsuri legate între ele şi care au obiective măsurabile specifice.

şi

de

Document programatic aprobat prin Decizia nr. 8416/25.11.2015 a CE, în
baza căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de
programare 2014-2020.
O serie de activităţi economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute
pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată.
Instrument de plată prin care se ordonă băncii / trezoreriei să vireze o
anumită sumă de bani către un Beneficiar.
Reprezintă activitatea de verificare a aspectelor financiare şi tehnice,
inspecţia la faţa locului, precum şi stabilirea legalităţii, regularităţii şi
realităţii operaţiunilor.
Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o persoana mandatată să
reprezinte și să angajeze sub aspect patrimonial organizația în proiectul în
cauză.
Organizaţie, instituţie sau societate din sectorul public sau privat, persoană
fizică autorizată, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale.
Totalul cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare pentru realizarea
proiectului.
Valoarea cheltuielilor eligibile, realizate de către Beneficiar, aferente
proiectului eligibil/operaţiunii eligibile, care poate fi finanţată atât din
FEPAM, în limita ratei de cofinanţare conform reglementărilor comunitare,
cât şi din bugetul de stat conform reglementărilor legale comunitare şi
naţionale în vigoare.
O zonă cu un ţărm marin, fluvial sau lacustru ori incluzând iazuri, heleștee,
un râu sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a forţei
de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii, care este coerentă din
punct de vedere funcţional în privinţa aspectelor geografice, economice şi
sociale şi care este desemnată ca atare de statul membru în cauză.

7.2 Abrevieri ale termenilor
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

AM
CE
CR POPAM
CTA
MADR
AG
ANPA
CLLD/DLRC

9
10
11

FEPAM
CM POPAM
DGP AMPOPAM

12

CDL

Abrevierea

Termenul abreviat
Autoritatea de Management
Comisia Europeană
Compartimentul Regional - Autoritatea de management pentru POPAM
Compartiment Tehnic-Administrativ
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Adunarea Generală
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
Community-Led Local Development/ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (2014-2020)
Comitetul de Monitorizare al POPAM 2014-2020
Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul
Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime
Compartiment Dezvoltare Locală

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI NEAMT EDIȚIA I revizia 1

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PESCARESC
NEAMT

Nr.
crt.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Abrevierea
FLAG
OG
OUG
OMADR
ONG
POPAM
PU4
SDL
ROF
My SMIS/SMIS
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Termenul abreviat
Grupul de Acţiune Locală în domeniul Pescuitului/ POPAM 2014-2020
Ordonanța Guvernului
Ordonanța de Urgență a Guvernului
Ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Organizație Neguvernamentală
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
Prioritatea Uniunii 4
Strategie de Dezvoltare Locală
Regulament de Organizare și Funcționare
Aplicație informatică pentru gestiunea programelor operaţionale pentru perioada de
programare 2014-2020

8. Descrierea activităţii
8.1 Generalități
Manualulde procedură se adresează personalului FLAG Neamtprin explicarea paşilor pe care aceștia trebuie
să-i parcurgă pentruimplementarea strategiei de dezvoltare locală pentru pescuit,respectiv a proiectelor
din cadrul SDL, finanțate prin PU 4 – MăsuraIII.3-Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală
plasate sub responsabilitatea comunității, inclusiv costuri de funcţionare şi animare - Implementarea
strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit.
Planul este structurat astfel încât să furnizeze informaţii generale, exemplificări şi instrumente cu un grad
avansat de detaliere, pentru a se putea înţelege modul de abordare şi funcţionare al mecanismelor FLAG în
procesul implementării strategiei.
8.2 Documente utilizate
8.2.1
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lista și proveniența documentelor utilizate
Denumire
Regulamente FLAG
Organigrama FLAG Neamt
Fișele posturilor
Pista de audit a cererii de finanțare
Etichetă de inregistrare
Lista proiectelor selectate si propuse spre finantare
Borderou de transmitere documente
Formular Cerere de finanțare
Solicitare de renuntare
Instrucţiune de lucru privind modificarea manualului de procedura - Propunere
de completare/modificare a manualului de proceduri
Nota justificativă pentru modificarea și completarea ghidului
Formular cerere rambursare
Formular Cerere de avans

Proveniență
FLAG Neamt
FLAG Neamt
FLAG Neamt
FLAG Neamt
FLAG Neamt
FLAG Neamt
FLAG Neamt
Solicitant
Solicitant
FLAG Neamt
FLAG Neamt
FLAG Neamt
FLAG Neamt
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Conținutul și rolul documentelor utilizate

Regulamentele FLAG sunt:
1.

Regulamentul de organizare și funcționare a FLAG - actul intern al FLAG prin care se stabilesc, potrivit
prevederilor legale, structura sa generală, compartimentele și atribuțiile lor, conlucrarea dintre ele,
raporturile cu conducerea persoanei juridice.

2.

Regulamentul de ordine interioară (Regulament Intern) - concretizează dispozițiile legale în vigoare
prin care se stabilește disciplina muncii și măsurile ce urmeaza a fi luate în cazul folosirii ineficiente a
timpului de lucru și al nerealizării sarcinilor de serviciu ce revin angajaților Asociației.

Organigrama FLAG Neamtreprezintă redarea schematică (grafică) în toate detaliile a organizării, a
subordonării și a legăturilor dintre compartimente din cadrul FLAG Neamt.
Fișa postului reprezintă documentul care sintetizează elementele caracteristice ale unui post, pentru a fi
înțelese și însușite de ocupantul postului.
Pista de audit a cererii de finanțare este documentul ce cuprinde circuitul cererilor de finanțare depuse în
cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești Neamt.
Eticheta de inregistareeste documentul care contine numarul de inregistrare a cererii de finantare, precum
si numele expertului care a inregistrat.
Lista proiectelor selectate si propuse spre finantare conține proiectele selectate de către FLAG şi propuse
pentru finanţare pe tipuri de operațiuni.
Borderou de transmitere documente este documentul emis de catre expertii tehnici FLAG si in baza caruia
se predau la DGP-AMPOPAM documentatia proiectelor selectate de FLAG Neamt si propuse spre finantare.
Formularul Cererii de finanțare reprezintă documentul ce trebuie completat de solicitant în scopul
depunerii spre finanțare a unui proiect.
Solicitare re renuntareeste documentul depus de reprezentantul legal al solicitantului către FLAG Neamt în
vederea renunțării la cererea de finanțare depusă.
Instrucţiune de lucru privind modificarea manualului de procedure - Propunere de completare/modificare
a manualului de proceduri - cuprinde descrierea propunerii de modificare şi fundamentare a propunerii de
actualizare/completare a procedurii aprobate.
Formular cerere rambursare este documentul intocmit periodic invederea rambursării costurilor de
funcționare și animare necesare implementării SDL.
Formular cerere de avans este documentul completat de FLAG si depus la CR POPAM in vederea acordarii
avansului.
Nota justificativă pentru modificarea și completarea ghidului reprezintă documentul în baza căruia se
fundamentează necesitatea și oportunitatea modificării și completării ghidului și care cuprinde tabelul
comparativ dintre forma inițială și cea propusă pentru modificare și completare.
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8.3 Resurse necesare
8.3.1

Resurse materiale- se bazează pe elemente de dotări și logistică ale Asociatiei Grupul Local
Pescaresc Neamt

-

Echipamente informatice;
Mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, e-mail;
Mijloace de transport, aparate foto, etc.

8.3.2

Resurse umane

Conform ROF, Organigramei și fișelor de post.
8.3.3

Resurse financiare

Sunt asigurate conform Bugetului Indicativ de venituri si cheltuieli al FLAG Neamt.
8.4 Modul de lucru
8.4.1

Dispoziţii privind managementul şi gestiunea administrativ-financiară

8.4.1.1 Organizarea implementării strategiei
8.4.1.1.1

Secţiune introductivă

Scopul FLAG este acela de a lua parte la guvernarea regiunii, cu participarea activă la construirea capacităţii
organizatorice a zonei pescărești, care acţionează ca un centru de convergenţă şi care reprezintă interesele
tuturor persoanele fizice, întreprinderilor şi agenţilor socio-economici interesaţi, pentru dezvoltarea
echilibrată a regiunii.
Parteneriatul public – privat al Asociatiei Grupul Local Pescaresc Neamts-a constituit în data de 07.09.2016.
În prezent, Asociația Grupul Local Pescaresc Neamt este formată din reprezentanți ai intereselor sociale și
economice din zonă, printre care se regasesc 2 parteneri publici, 6 parteneri privati, inclusiv din sectorul
pescaresc si reprezentati ai societatilor civile.
Membrii privați care fac parte din FLAG reprezinta 75% din numărul total de membri. Dupa cum se poate
observa, la nivel decizional, nici autoritatile publice, astfel cum sunt definite conform normelor nationale,
nici un grup de interese nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot.
Asociația va colabora cu organizații similare la nivel național, precum și din alte state ale UE, în scopul
dezvoltării capacității operaționale a FLAG prin intermediul vizitelor de lucru, training, mese rotunde,
seminarii, întâlniri, etc.
De asemenea, Asociația va colabora în plan local, județean și regional cu organizații ale administrației
publice locale și centrale, cu organizații care îndeplinesc rol de Organisme Intermediare pentru diferite
Programe Operaționale, precum și cu cele care sunt implicate în activitatea de implementare la nivel
județean și regional a PNDR, respectiv POPAM, în vederea coordonării cu alte oportunități de finanțare,
strategii de dezvoltare, proiecte propuse spre realizare.
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Structura juridică a FLAG

Asociația Grupul Local Pescaresc Neamteste un parteneriat public - privat cu personalitate juridica care
funcţionează în concordanţă cu Ordonanţa de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, fără
scop patrimonial, independentă, apolitică şi non-profit, în scopul reprezentării intereselor membrilor săi in
conformitate cu scopul asociaţiei.
Obiectivul general al Asociaţiei este implementarea strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei
pescaresti Neamt.
Organele de conducere şi control ale Asociaţiei, conform Statutului, sunt:
- organul de conducere al Asociatiei Grupul Local Pescaresc Neamt este Adunarea Generală;
- organul executiv de conducere alAsociatiei Grupul Local Pescaresc Neamteste Consiliul Director
- organul de control al Asociatiei Grupul Local Pescaresc Neamt este reprezentat de către cenzor.
Organul de administrare al Asociaţiei, conform Statutului, este reprezentat de Consiliul Director.Adunarea
Generală este organul de conducere, alcătuit din reprezentanţii tuturor partenerilor relevanţi pentru zona
pescărească a județului Neamt, din sectoarele public, privat şi al societăţii civile. Consiliul Director asigură
punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociaţiei.
Comitetulde selectie selectează proiectele depuse în cadrul FLAG. Comisia pentru soluţionarea
contestaţiilor rezolvă eventualele contestaţii depuse în procesul de selecţie a proiectelor.
8.4.1.1.3

Organismul financiar şi administrativ coordonator

Funcţiile administrative şi financiare sunt îndeplinite de Managerul FLAG, structură care asigură
funcţionarea asociaţiei şi implementarea strategiei de dezvoltare.
Structura tehnică a FLAG responsabilă pentru chestiunile administrative şi financiare se va ocupa, în
general, de:


organizarea sesiunilor de depunere proiecte şi procesul de evaluare a acestora;



managementul financiar al cheltuielilor aparatului tehnic al FLAG Neamt;



monitorizarea performanţei şi prezentarea de rapoarte şi sprijin administrativ pentru organismele
decizionale.

Structura tehnică este condusă de managerale cărui principale atribuţii sunt:
-

coordonează activitatea Asociației atât la nivel intern, cât și în relațiile cu terțe persoane;
asigură lansarea apelului de depunere proiecte;
verifică respectarea principiilor de transparenţă, obiectivitate, concurenţă, egalitate şi
nediscriminare, eficacitate şi eficienţă;
verifică respectarea criteriilor de conformitate și eligibilitate cerute pentru destinatarul final al
ajutorului financiar;
coordonează proiectele de finanțare la care participă Asociația;
numește angajaţii aparatului tehnic şi consultanți, experți și specialiști cu rol în implementarea
acțiunilor propuse în cadrul Asociației;
reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul
Director al FLAG Neamt.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI NEAMT EDIȚIA I revizia 1

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PESCARESC
NEAMT

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE IMPLEMENTARE A
STRATEGIEI
Cod POIS e.I.r.1

Editia 1
Revizia 1
Pagina 12 din 37
Exemplar nr. 1

FLAG Neamteste responsabil pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea zonei pescărești Neamt,
cu respectarea principiilor unui management financiar riguros şi a regulamentelor comunitare şi legislaţiei
naţionale în domeniu, şi în special trebuie:
a) să se asigure că operaţiunile sunt evaluate şi selectate în vederea finanţării în conformitate cu
criteriile aplicabile POPAM şi strategia locală aprobată aferentă grupului şi că sunt conforme, pe toată
perioada implementării lor, cu regulile comunitare şi naţionale aplicabile;
b) participe, împreună cu reprezentanții CR POPAM, în calitate de observator, la verificările la faţa
locului ale operaţiunilor efectuate de beneficiarii proiectelor implementate în cadrul strategiei;
c) să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a
documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul Strategiei şi că datele privind implementarea,
necesare pentru managementul financiar, monitorizare, verificări, audituri şi evaluare sunt colectate;
d) să stabilească proceduri care să asigure faptul că toate documentele privind cheltuielile şi
auditurile necesare pentru asigurarea unei piste de audit adecvate, sunt menţinute în conformitate cu
prevederile în vigoare;
e) să asigure conformitatea cu cerinţele privind informarea şi publicitatea, pentru respectarea
prevederilor în vigoare și a contractului de finanțare;
Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit va putea primi noi responsabilităţi de la Autoritatea de
Management.
8.4.1.1.4

Structura şi modul de funcţionare al FLAG

Structura juridică
Parteneriatul este constituit din organizații reprezentative ale tuturor sectoarelor, în mod proporțional,
reflectând prioritățile strategice.
Structura de management
Asociația va avea un număr de minimum3 angajați, cu urmatoarele functii: responsabil activitati
monitorizare si coordonare (1 persoana), evaluator proiecte (2 persoane). Asociatia va fi condusă de un
Manager.
În conformitate cu prevederile statutare, membrii Asociației implementează și monitorizează Strategia,
sprijină promovarea acesteia, prin activitatea de diseminare a ghidurilor pentru aplicanți, pentru diferitele
măsuri cuprinse în cadrul strategiei.
În implementarea strategiei, Parteneriatul va avea următoarele atribuții:







actualizarea strategiei;
dezvoltarea și implementarea de proiecte și activități în vederea realizării obiectivului strategiei;
asigurarea că acestea satisfac obiectivele politicii europene și guvernamentale cu privire la
dezvoltare locală, egalitatea șanselor și sustenabilitate;
asigurarea că strategia este coerentă cu politicile de planificare și influențează propunerile majore
de investiții în zonă, astfel încât acestea să contribuie la obiectivele strategiei;
identificarea obstacolelor în realizarea strategiei;
coordonarea activității pentru a furniza serviciile cele mai adecvate și de înaltă calitate cu privire la
obiectivele strategiei;
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dezvoltarea, implementarea și monitorizarea procesului de consultare publică pentru elaborarea și
actualizarea strategiei;
relaționarea cu alte grupuri locale de acțiune pentru transfer de bune practici în zonă, promovarea
eficientă a parteneriatului, a strategiei și a zonei.

Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din reprezentanţii tuturor partenerilor relevanţi
pentru zona pescărească, din sectoarele public, privat şi al societăţii civile. În cadrul Adunării Generale,
fiecare membru fondator şi fiecare membru asociat are un vot cu caracter deliberativ.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi. Daca nu se indeplineste acest
cvorum, Adunarea Generala se convoaca din nou in cel mult 5 zile de la data primei convocari.La a doua
convocare Adunarea Generala va putea hotara cu majoritatea celor prezenti, cu excepţia celor care au ca
obiect dizolvarea asociaţiei, modificarea statutului, când este nevoie de jumatate plus unu din numarul
membrilor cu drept de vot. Membrii Asociaţiei care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării
Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterală şi
afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu pot lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar
răspunzând pentru pagubele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea
cerută. Delegarea votului către un alt asociat se poate face prin corespondenţă, fax, email dacă asociatul se
află în situaţii care nu îi permit participarea. Nici un asociat nu poate fi delegat să voteze pentru mai mult
de doi asociaţi.
8.4.1.1.5

Sistemul decizional

Pentru desfăşurarea procesului de selecţie a proiectelor, Adunarea Generală a FLAG alege, dintre membrii
săi, două enititati, după cum urmează:
a) Comitetul de selectie a proiectelor;
b) Comisia pentru soluționarea contestațiilor ca urmare a finalizării procesului de selecție.
Comitetul de selectie a proiectelor are ca principală atribuţie selectarea proiectelor depuse la FLAG Neamt.
Comitetul de selecție este formatdin 3 membri cu drept de vot. Pentru fiecare membru titular, sunt
prevăzuți supleanți. Secretariatul va fi asigurat de către un membru al Comitetului de Selectie a Proiectelor.
Ponderea reprezentanţilor organizaţiilor ce provin din mediul privat şi societatea civilă trebuie să fie mai
mare de 50% din totalul membrilor Comitetului de Selecţie.
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această
situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului
respectiv.
Dacă unul dintre membrii comitetului se află în incompatibilitate sau nu poate fi prezent, acesta va fi
înlocuit de către membrul de rezervă.
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor soluţionează contestaţiile depuse de către potenţialii beneficiari
ca urmare a respingerii proiectelor depuse la FLAG. Comisia pentru soluționarea contestațiilor este formată
din 3 membri cu drept de vot, la care se adaugă și trei membrii supleanți (membrii vor fi alţii decât
persoanele care au fost implicate în etapa de selecție a proiectului). Ponderea reprezentanţilor
organizaţiilor ce provin din mediul privat şi societatea civilă trebuie să fie mai mare de 50% din totalul
membrilor Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor. Secretariatul va fi asigurat de către un membru al
comisiei. Dacă unul dintre membrii comisiei se află în incompatibilitate, acesta va fi înlocuit de către
membrul de rezervă.
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Comisia lucrează în prezenţa tuturor membrilor săi şi adoptă deciziile privind contestaţiile depuse, decizia
finală va fi ca stabilită de majoritate.
Principiile FLAG care stau la baza sistemului decizional:
1.

Principiul solidarităţii contribuie la constituirea FLAG-ului din nevoia de colaborare pentru a
realiza un teritoriu solidar din punct de vedere social şi competitiv din punct de vedere economic.

2.

Principiul autonomiei fiecărui partener şi fiecărei unităţi teritorial-administrative membre.

3.

Principiul consultării pentru elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală a zonei
pescaresti a judetului Neamtpe motive de:

sex

rasă sau origine etnică

religie sau convingeri

handicap

vârstă

orientare sexuală.

4.

Integrarea cerințelor de protecție a mediului în definirea și punerea în aplicare a politicilor și
acțiunilor Asociaţiei, în special pentru promovarea dezvoltării durabile.

5.

Principiul transparenţei şi publicităţii, respectatde către Asociaţie prin dreptul de acces la
documentele Asociaţiei a oricăror persoane acreditate.
8.4.1.1.6

Complementaritatea şi demarcarea faţă de alte programe

În cursul procesului de elaborare a strategiei, parteneriatul a avut în vedere corelarea acesteia cu
documentele strategice naționale pentru perioada 2014-2020 (Acordul de parteneriat, Strategia Națională
pentru Dezvoltare Regională, Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est și cele județene - Strategia de
Dezvoltare a Județului Neamt.
Măsurile propuse spre finanțare în strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești Neamt sunt
complementare cu intervențiile din cadrul Programelor Operaționale 2014-2020 astfel:
- POR 2014-2020 va finanţa investiții ale întreprinderilor non-agricole din zonele rurale şi ale IMMurilor non-agricole din zonele urbane, PNDR 2014-2020 va asigura investiţii în întreprinderi agricole;
procesarea şi marketingul produselor agricole, cu excepţia produselor pescăreşti, înfiinţarea de activităţi
non-agricole de către microîntreprinderi şi întreprinderi mici nou-înfiinţate în mediul rural; crearea şi
dezvoltarea de activităţi non-agricole de către microîntreprinderi şi întreprinderi mici deja existente, pe
baza unui plan de afaceri, iar strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a județului Neamt
va finanța, în special, IMM-uri/ONG-uri cu activitate în domeniul pescuitului comercial, acvaculturii,
comercializării și procesării peștelui și a produselor din pește, dar și cele care desfășoară activități conexe
acestor domenii.
- Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamt va sprijini dezvoltarea sectorului
economic în zona de pescuit prin investiţii pentru diversificarea activităţilor de pescuit în ape interioare
către alte activităţi în afara pescuitului (inclusiv turism). În complementaritate, PNDR va finanţa proiecte
care vizează infrastructura agro-turistică de cazare, servicii de agrement şi alimentaţie publică în spaţiul
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rural, iar POR 2014-2020 investiţii la scară mare în infrastructura turistică din spaţiul urban, în staţiunile
balneare şi balneoclimaterice.
- Măsura cuprinsă în strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești Neamt dedicată
sprijinirii învățării pe tot parcursul vieții este complementară cu intervenţiile POCU 2014-2020, prin SDL
FLAG Neamt urmărindu-seinstruirea și formarea profesională a pescarilor în activităţi specifice pescuitului
şi acvaculturii și în activități conexe.
- Operațiunile privind protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice propuse în cadrul
strategiei de dezvoltare locală integrată azonei pescaresti Neamtsunt complementare cu intervențiile POIM
și POR, acestea fiind dedicate doar zonei pescărești a județului Neamt.
- Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamtintervine într-un mod
complementar la implementarea POPAM 2014-2020, prin sprijinirea proiectelor mici destinate nevoilor
locale a zonei pescărești a județului Neamt contribuind la realizarea parțială a indicatorilor acestui
program.
Aspectele prezentate relevă că măsurile prevăzute în Strategia de dezvoltare locala a teritoriului FLAG
Neamt asigură complementaritatea acesteia cu programele fondurilor ESI 2014-2020 (POR, POCU, POIM,
PNDR, POPAM).
8.4.1.1.7

Colaborarea cu comunitatea

Implementarea strategiei de dezvoltare presupune un volum de muncă uriaș și o participare a întregii
populații, consultarea populației conducând la identificarea problemelor reale și la stabilirea priorităților.
Instrumentele de colaborare și implicare a comunității vor fi în conformitate cu reglementările europene,
fiind adaptate priorităților și obiectivelor cuprinse în cadrul strategiei, dar și grupurilor ţintă.
Astfel, în colaborarea cu comunitatea se utilizează urmatoarele mijloace:
- organizarea de întâlniri de informare, conștientizare, animare și consultare a comunităților și a
actorilor locali în teritoriul zonei pescărești a județului Neamt;
- comunicare directă;
- sprijinirea activității parteneriatului în realizarea priorităților / măsurilor specifice din strategie.
Pentru buna desfășurare a implementării strategiei de dezvoltare este nevoie de implicarea activă a
populaţiei din teritoriu, în special a celor din domeniul piscicol.
8.4.2

Administrare, finanţare şi personal

8.4.2.1 Personalul angajat al FLAG
Structura organizatorică a Aparatului administrativ:
-

Manager Flag (1)

-

Responsabil activitati monitorizare si coordonare (1)

-

Evaluator proiecte (2)

-

Consultanti externi (Servicii externalizate)
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Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii, numărul de posturi
se aprobă prin hotărâre a Adunării generale, respectiv decizia Consiliului Director. Principalele atribuţii
sunt:
1. Manager Flag
a) Coordoneaza intreaga activitate tehnica si financiara a FLAG;
b) Organizeaza activitatea tehnica prin verificarea procedurilor operationale de lucru, a
documentelor de accesare a masurilor din SDL, asigura managementul si activitatea
resurselor umane si financiare la nivel de FLAG;
c) Verifica pregatirea si publicarea de apeluri de selectie, inclusiv a procedurilor si
metodologiilor de evaluare si verificare a proiecte depuse in cadrul SDL, inclusiv definirea
criteriilor de selectie pentru masurile prevazute in cadrul SDL;
d) Asigura si raspunde de relatia cu organisme diverse MADR, DGP - AM POPAM, CR AM POPAM
si alte institutii, cu colaboratorii de servicii externe pentru buna desfasurare a activitatilor
FLAG.
2. Responsabil activitati monitorizare si coordonare
a) Participa la monitorizarea implementarii proiectelor si la elaborarea unui sistem riguros si
transparent de urmarire si vizualizare a modului de implementare a proiectelor cat si de
gestionare tehnica a implementarii proiectelor aprobate conform procedurilor si
metodologiilor fiecarei masuri;
b) Intocmeste rapoarte periodice (lunare, semestriale, anuale) pentru a se vedea progresele
inregistrate privind realizarea obiectivelor si indicatorilor proiectelor finantate prin FLAG;
c) Participa la analiza rezultatelor implementarii proiectelor, a monitorizarii calitatii acestora;
d) Efectueaza monitorizarea activitatii FLAG (inclusiv pe partea de functionare si animare);
e) Participarea alaturi de intreaga echipa la elaborarea Planului de evaluare al SDL in care se
descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL;
f)

Realizeaza achizitiile FLAG conform Manualului de procedura pentru verificarea procesului de
atribuire a contractelor de achizitii;

g) Intocmeste calendarul de desfasurare a actiunilor de animare in teritoriul FLAG, elaboreaza un
plan de activitate pe fiecare an, cu defalcare pe luni privind activităţile de informare –
comunicare in concordanta cu Planul de actiune general pe toata perioada de implementare a
SDL;
h) Verificarea conformitatii Cererilor de finantare conform Metodologiei pentru verificarea
conformitatii, specifice fiecarei masuri, si completarea Fisei de verificare a conformitatii;
i)

Participa la procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare depuse de potentialii
beneficiari la FLAG.
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3. Evaluator proiecte
a) Participa la verificarea si punerea in practica a procedurii de evaluare si selectie a proiectelor
depuse in cadrul SDL;
b) Participa la verificarea si punerea in practica a Metodologiilor pentru verificarea conformitatii,
eligibilitatii si criteriilor de selectie ale proiectelor depuse;
c) Primirea si inregistrarea Cererilor de finantare depuse la FLAG;
d) Insusirea si punerea in aplicare a prevederilor Manualelor de proceduri operationale si a
Ghidurilor solicitantului elaborarea aferente masurilor din strategie;
e) Verificarea conformitatii Cererilor de finantare conform Metodologiei pentru verificarea
conformitatii, specifice fiecarei masuri, si completarea Fisei de verificare a conformitatii;
f) Verificarea eligibilitatii Cererilor de finantare conform Metodologiei pentru verificarea
eligibilitatii, specifice fiecarei masuri, si completarea Fisa de verificare a eligibilitatii;
g) Asigurarea corespondentei cu beneficiarii de proiecte (trimitere notificari, informatii
suplimentare, clarificari, instiintari);
h) Intocmirea documentelor necesare (formulare, declaratii, alte documente) pentru Comitetul de
selectie;
i) Intocmirea rapoartelor intermediare si finale de evaluare si selectie si publicarea pe site-ul
FLAG;
j) Participarea alaturi de intreaga echipa la elaborarea Planului de evaluare al SDL in care se
descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL;
k) Asigura legatura directa intre FLAG si potentialii beneficiari de proiecte si institutii
colaboratoare;
4. Consultanti externi (Servicii externalizate)
a) Elaborarea ghidurilor solicitantilor si a fiselor de selectie si evaluare;
b) Evaluarea administrativa a proiectelor depuse;
c) Evaluarea eligibilitatii proiectelor depuse;
d) Evaluarea tehnico-financiara a proiectelor depuse;
e) Analiza contestatiilor primite de la beneficiari;
f)

Formularea de clarificari legate de completarea si pregatirea cererilor de finantare
depuse;

g) Organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru activităţile finanţate din
bugetul Asociaţiei;
h) Urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
i)

Coordonarea activitatii de intocmire a cererilor de prefinantare si a cererilor de
rambursare.

Contractul individual de muncă se incheie pe durată nedeterminată/determinată, în condițiile expres
prevăzute de lege. De asemenea, contractele de muncă vor fi încheiate cu normă întreagă sau fracţiune de
normă, în funcţie de necesităţile concrete din perioada de referinţă. Pentru a asigura un proces de
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dezvoltare locală de calitate, durabil, personalul cu experiență va putea fi detașat prin decizie internă a
managerului, pe perioadă determinată, în funcție de competențe, pe un alt post unde este încărcarea mai
mare la acel moment.
Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale si
personale ale persoanei care solicită angajarea, prin concurs, examen sau interviu, după caz.
Politica de recrutare:
Egalitatea de șanse la angajare
-

FLAG Neamtasigură egalitatea de șanse la angajare. Posturile vacante sunt scoase la concurs cu
informare pe site-ul FLAG-ului şi eventual în presa locală.

-

Criteriile de recrutare și selecție sunt strict de natură profesională și în acord cu legislația în vigoare.
Recrutarea în cadrul FLAG asigură respectarea drepturilor tuturor persoanelor care participă la
procesul de selecție. În deciziile lor aferente prezentei proceduri, reprezentanții FLAG responsabili
cu procesul de recrutare se vor baza exclusiv pe criterii obiective, relevante pentru specificul
fiecarui post vizat, asigurând evitarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă, bazată
pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă,
culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate
familială, apartenență ori activitate sindicală.

1. Recrutarea
Obiectivul activității de recrutare este să atragă cei mai potriviți candidați pentru locurile vacante existente
în organigrama aparatului tehnic al FLAG. Personalul este angajat prin intermediul unui interviu, examen
sau concurs, dupa caz. În cazul angajaților pe perioadă determinată cu timp parțial, recrutarea se va face
direct pe baza unui interviu.
Etapele procesului de recrutare, selecție și angajare a personalului pe locurile vacante, în cadrul
organizației FLAG sunt următoarele:
1. Întocmirea anunțului de recrutare
2. Publicarea anunțului
3. Selecția CV-urilor
4. Testarea cunoștințelor, a abilităților, probă practică, daca este cazul
5. Interviul de angajare
6. Decizia de selecție finală
7. Anunțarea viitorului angajat
8. Angajarea
9. Informarea candidaților respinși
2. Angajarea
Contractul de muncă
Personalul este angajat pe baza contractului de muncă, în concordanță cu prevederile Codului Muncii.
FLAG-ul poate angaja personal pentru o perioadă determinată de timp. De asemenea, în cazul în care există
situații în care este nevoie de experți pentru desfășurarea unor activități de natură extraordinară:
reprezentarea la tribunal, studii, evaluări, expertize, documentații tehnice, etc., se vor face angajări pe
perioadă determinată, funcție de nevoi sau se vor încheia contracte de prestări servicii, după caz.
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Contractul individual de muncă se incheie cu acceptul părților, în scris, în limba română.
Documentele ce trebuie semnate
-

Contractul Individual de Munca aprobat de către Managerul FLAG;

Locul de muncă, delegare, detașare
Salariații isi vor desfășura activitatea la sediul Asociației, în judetul Neamt, localitatea Savinesti, strada
Aleea Parcului nr.1.
Toți salariații vor desfășura activitățile specifice postului pentru care au fost recrutați/angajați, cu
respectarea cerințelor fișei postului. Prin decizia Managerului Flag, salariaților li se pot repartiza și alte
sarcini de serviciu funcție de încărcarea cu sarcini a personalului angajat, funcție de termene sau din alte
cauze, etc. De asemenea, personalul cu experiență va putea fi detașat prin decizie internă a Managerului
Flag, pe perioadă determinată, funcție de competențe, pe un alt post unde este încărcarea mai mare la acel
moment.
8.4.2.2 Aspecte de natură financiară
O împărţire a costurilor de angajare şi a celorlalte costuri asociate implementării strategiei de dezvoltare se
va face după nevoile imediate ale FLAG Neamt. Bugetul, așa cum a fost aprobat în procesul de selecție și
propunere spre finanțare a Strategiei de dezvoltare locală integrata a zonei pescărești a județului Neamt,
poate fi modificat conform prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă şi astfel, pe parcursul
desfășurării activităților, se va solicita AM POPAM încheierea de acte adiționale sau notificări de modificare
a bugetului în funcție de necesităţi.
8.4.3

Dezvoltarea capacităţii FLAG

Obiectivul general constă în dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit şi acvacultură din teritoriul FLAG
Neamt prin stimularea de investiții, crearea de oportunități economice și sociale, promovarea zonei și
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.
Obiective strategice:
1. Încurajarea dezvoltării de activități economice diversificate prin valorificarea resurselor locale in
vederea dezvoltării durabile a zonei
2. Crearea și menținerea de locuri de munca
3. Protejarea și promovarea mediului, a patrimoniului natural, cultural și istoric
4. Funcționarea eficientă a FLAG-ului, gestionarea corectă a resurselor și animarea teritoriului
8.4.4

Comunicare, informare şi publicitate

8.4.4.1 Grupuri ţintă
Grupurile ţintă ale activității de comunicare sunt clasificate strategic, astfel:
• potenţiali beneficiari, respectiv tipurile de solicitanți eligibili stabiliți în cadrul Strategiei de
dezvoltare locală integrată a zoneipescaresti Neamt
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• beneficiari – acei solicitanți eligibili care au obținut finanțare prin POPAM, în cadrul Strategiei de
dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamt;
• publicul general, reprezentat de către toţi cetăţenii, incluzând potenţialii participanţi şi
participanţii la proiectele finanţate prin POPAM, clasificaţi ca grupuri ţintă şi care pot participa sau îi pot
influenţa pe ceilalţi să participe la proiectele finanţate din FEPAM, pentru a realiza obiectivul general al
Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamt;
Activitățile de comunicare se mai adresează şi următoarelor grupuri ţintă, ţinând cont de capacitatea
acestora de a influenţa publicul general:
• Reprezentanţii media, care informează cu privire la aspectele legate de implementarea Strategiei
de dezvoltare locală integrată a zonei pescarestiNeamt;
• Formatorii de opinie publică, ce pot influenţa percepţia Strategiei de dezvoltare locală integrată
a zonei pescarestiNeamt;
• Reprezentanţi ai sistemului instituţional, relevanţi pentru gestionarea FEPAM sau a altor
Instrumente Structurale.
Categoriile potenţialilor beneficiari, beneficiarilor şi ale publicului general vor fi definite operaţional pe
parcursul implementării activităților de comunicare, având în vedere modul în care aceştia sunt prezentaţi
şi grupaţi în cadrul fiecărei măsuri a Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamt. La
momentul implementării activității de comunicare, măsurile vor fi adaptate nevoilor de informare ale
fiecărui grup ţintă, în concordanţă cu priorităţile Strategiei de dezvoltare locală integratăa zonei
pescarestiNeamt.
8.4.4.2 Obiective
Obiectivul general al activității de comunicare constă în creşterea gradului de conştientizare şi de informare
a publicului privind oportunităţile de finanțare, beneficiile şi rezultatele strategiei de dezvoltare a zonei
pescărești, subliniind rolul şi valoarea adăugată a sprijinului POPAM 2014-2020 şi implicit al Uniunii
Europene, pentru dezvoltarea regională şi pentru coeziunea economică şi socială a zonei, urmărindu-se
totodată angajarea și implicarea populației din zonă, prin facilitarea depunerii de proiecte de calitate în
vederea finanţării, conform obiectivelor strategiei.
În vederea atingerii obiectivului principal, se vor urmări o serie de obiective specifice:
• Asigurarea accesului general pentru toţi potenţialii beneficiari la informaţii utile privind
oportunităţile de finanţare prin strategie, oportunități oferite prin POPAM, utilizându-se mijloace adecvate
şi furnizându-se sprijinul informativ şi asistenţa necesare;
• Furnizarea sprijinului informativ pentru beneficiari în implementarea proiectelor lor, vizându-se
nu numai implementarea cu succes a proiectelor, în vederea atingerii obiectivelor strategiei, ci şi creşterea
gradului de conştientizare a beneficiarilor în ceea ce priveşte responsabilitatea acestora de a promova
sprijinul oferit prin asistenţa financiară comună din partea Comunităţii şi din bugetul naţional;
• Creşterea gradului de conştientizare a publicului larg privind oportunităţile de finanţare şi
realizările POPAM, precum şi creşterea vizibilităţii sprijinului Uniunii Europene pentru dezvoltarea
regională şi pentru coeziunea economică şi socială a României;
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• Asigurarea implementării transparente a Strategiei de dezvoltare locală integratăa zonei
pescaresti Neamt, prin furnizarea de informaţii clare şi detaliate privind condiţiile de eligibilitate,
procedurile de evaluare a cererilor de finanţare, criteriile de selecţie şi punctele de informare existente la
nivel naţional, regional şi local.
Principiul transparenţei va fi aplicat tuturor măsurilor de informare implementate.
Relaţia dintre obiective şi grupuri ţintă este prezentată în tabelul următor: ctive
Obiective

Accesul
general

Grupuri ţintă
Potenţiali beneficiari
Beneficiari
Publicul larg

Sprijin informativ
privind
implementarea

X

Conştientizare
a publicului

Transparenţă

X

X
X
X

X
X

8.4.4.3 Strategia măsurilor de informare şi publicitate
Măsurile de informare și publicitate ale FLAG pun comunicarea la baza implementării. Acestea urmăresc să
promoveze şi să faciliteze depunerile de proiecte, să ofere asistenţă beneficiarilor în implementarea
proiectelor şi să asigure vizibilitate oportunităţilor, beneficiilor şi rezultatelor FLAG pentru dezvoltarea
zonei pescărești a județului Neamt, prin dezvoltarea activității din sectorul de pescuit, acvacultură și
sectoarele conexe, crescând, totodată, gradul de conştientizare şi de informare a publicului privind
oportunităţile de finanţare prin POPAM şi intensificând rolul şi valoarea adăugată a asistenţei Comunităţii
Europene la nivel naţional, regional şi local, precum şi efortul de finanţare naţional.
În vederea îndeplinirii cu succes a acestora, obiectivele şi grupurile ţintă ale activității de comunicare vor fi
în concordanţă cu priorităţile POPAM.
Strategia pentru potenţialii beneficiari
Ţinând cont de faptul că rezultatele şi impactul strategiei depind în mod direct de numărul şi calitatea
proiectelor implementate, potenţialii beneficiari deţin un rol important din punct de vedere strategic.
Astfel, măsurile strategice pentru potenţialii beneficiari urmăresc creşterea gradului de conştientizare a
acestora cu privire la oportunităţile de finanţare, precum şi asigurarea accesului la informaţii utile în
vederea depunerii de proiecte. Se va asigura respectarea principiului transparenței, prin furnizarea de
informaţii clare şi detaliate privind condiţiile de eligibilitate, procedurile de evaluare a cererilor de
finanţare, criteriile de selecţie şi punctele de informare existente la nivel naţional, regional şi local.
Principala prioritate a strategiei pentru potențialii beneficiari este să capteze interesul, să informeze şi să
promoveze oportunităţile de finanţare către cel mai mare număr de potenţiali beneficiari la care poate
ajunge. Măsurile de creştere a gradului de conştientizare vor stimula şi interesul pentru a depune proiecte.
Implicarea partenerilor economici şi sociali, a organizaţiilor non guvernamentale, a instituţiilor de
învăţământ, a asociaţiilor sindicale şi patronale şi a organizaţiilor care reprezintă sectorul de pescuit și
acvacultură vor asigura un efect multiplicator al măsurilor de informare, diseminând mesajele şi
informaţiile unui număr mai mare de potenţiali beneficiari, la care se va ajunge şi prin intermediul
organizaţiilor din care fac parte sau în apropierea cărora se află. Prin urmare, partenerii şi canalele lor de
comunicare vor avea un rol important în implicarea unei audienţe mai mari. Promovarea colaborării în
cadrul activităţilor de comunicare va aduce nu numai beneficiul maximizării efectului diseminării de
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informaţii, ci şi pe acela al îmbogăţirii eficacităţii acestora, datorită încrederii pe care potenţialii beneficiari
o acordă organizaţiilor partenere de care sunt direct legaţi.
Măsurile privind asigurarea accesului general vor viza, în principal, furnizarea de informaţii către potenţialii
beneficiari pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine oportunităţile de finanţare ale strategiei, să îşi definească
mai bine ideile de proiect, să le elaboreze şi să le depună spre finanţare. Informaţiile generale vor fi
furnizate împreună cu exemple de bune practici, acestea din urmă fiind mijlocul cel mai eficient de
stimulare a potenţialilor beneficiari pentru a depune proiecte. Ansamblul comunicaţional pentru potenţialii
beneficiari se va concentra pe măsuri strategice cum sunt pagina de internet, help-desk, evenimente de tip
“faţă în faţă” şi activităţi de comunicare implementate în parteneriat/prin colaborare.
Măsurile enumerate mai jos sunt măsuri strategice.
Pagina de internet a FLAG. Toţi potenţialii beneficiari vor găsi informaţii generale, care îi vor ajuta să aplice
pentru finanţare din FEPAM, pe pagina oficială de internet a FLAG. De asemenea, pagina de internet va
redirecţiona potenţialii beneficiari către toate canalele de comunicare relevante.
Strategia pentru publicul general
Publicul general poate influenţa cererea de proiecte finanţate din FEPAM şi poate stimula potenţialii
beneficiari să depună proiecte inovatoare şi de calitate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integratăa
zonei pescaresti Neamt, contribuind astfel la creşterea gradului de conştientizare şi a vizibilităţii FEPAM.
Măsurile strategice pentru publicul general vor conduce la creşterea gradului de conştientizare privind
oportunităţile de finanţare prin POPAM şi rolul UE, contribuind totodată la vizibilitatea programului în
media.
Astfel, aceste măsuri vor avea şi un efect secundar pozitiv, stimulând cererea cetăţenilor pentru
operaţiunile FEPAM, conducând astfel la creşterea cererilor de propuneri de proiecte şi la diseminarea pe
scară largă a sprijinului financiar al UE.
Mesaje clare privind oportunităţile de schimbare pe care Strategia de dezvoltare locală integratăa zonei
pescaresti Neamtle poate furniza prin proiectele finanţate din FEPAM, transmise direct participanţilor, pot
avea un puternic feedback asupra potenţialilor beneficiari, stimulând atât depunerea de proiecte, cât şi
creşterea nivelului de aşteptări privind calitatea lor.
Publicul general va fi abordat în special prin intermediul campaniilor publicitare.
Unele dintre evenimentele “faţă în faţă”, mai ales expoziţii/târguri, vor repreprezenta o oportunitate de a
întâlni participanţii şi publicul general în contextul lor de viaţă şi de a le înţelege direct nevoile lor de
informare.
Reprezentanţii media şi formatorii de opinie vor fi abordaţi în principal prin intermediul relaţiilor media,
transmiterea de e-mail-uri, conferinţe de presă şi evenimente “faţă în faţă”.
Media va fi considerată un partener pe termen lung şi nu un canal pentru explicarea şi diseminarea de
mesaje. Reprezentanţii media vor fi abordaţi în scopul creşterii nivelului de informare a publicului privind
implementarea Strategiei de dezvoltare locală integratăa zonei pescaresti Neamt, furnizându-le ocazii şi
instrumente pentru a-şi îmbunătăţi informaţiile privind POPAM şi FEPAM. FLAG va asigura informaţii clare
şi netrunchiate, precum şi exemple din viaţa reală privind modul în care viaţa oamenilor poate fi influenţată
pozitiv de strategia de dezvoltare a zonei de pescuit și acvacultură.
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Formatorii de opinie vor fi abordaţi în principal prin activităţi de relaţii publice, cum sunt evenimentele
“faţă în faţă” şi transmiterea de mesaje electronice.
Reprezentanţii sistemului instituţional vor fi abordaţi prin intermediul activităţilor de comunicare
implementate în parteneriat/prin colaborare, transmiterea de mesaje electronice, evenimente “faţă în
faţă”.
Abordarea generală a strategiei de comunicare va fi următoarea:
• utilizarea combinaţiei adecvate de măsuri pentru fiecare grup ţintă. Activităţile de comunicare
vor aborda caracteristicile grupurilor ţintă şi nevoile lor de informare, adoptând diferite strategii şi tipuri de
măsuri pentru fiecare caz în parte. Conţinutul, stilurile de comunicare şi mesajele vor fi diferenţiate pentru
a maximiza eficacitatea comunicării. Personalizarea va fi un principiu de bază în ceea ce priveşte
comunicarea, furnizând informaţii adaptate şi accesibile;
• adoptarea unei abordări bazate pe ascultare în vederea adaptării măsurilor pe parcursul
implementării Strategiei de dezvoltare locală integratăa zonei pescaresti Neamt. Punctele de vedere,
percepţiile şi nevoile de informare ale grupurilor ţintă vor fi analizate prin instrumente de comunicare
bidirecţionale, în principal pagina de internet, evenimente “faţă în faţă” şi help-desk-ul;
• diseminarea bunelor practici şi a lecţiilor învăţate pentru a încuraja şi a sprijini depunerea de
proiecte de calitate şi pentru a creşte gradul de conştientizare a publicului;
• prioritizarea grupurilor ţintă, pe baza importanţei lor în cadrul POPAM şi a rolului lor în cadrul
fluxurilor informaţionale, a verigilor de influenţare şi în demararea efectului bulgărelui de zăpadă în ceea ce
priveşte depunerea de proiecte, participarea la program şi recunoaşterea valorii adăugate a UE;
• promovarea activităţilor de comunicare desfăşurate în parteneriat/prin colaborare, prin
implicarea autorităţilor locale, a agenţiilor de dezvoltare, a sindicatelor şi patronatelor, a partenerilor
economici şi sociali, a organizaţiilor non-guvernamentale, a organizaţiilor reprezentând mediul de afaceri şi
a instituţiilor din domeniul educaţiei, precum şi a altor reprezentanţi ai sistemului instituţional, relevanţi
pentru gestionarea FEPAM sau a altor instrumente structurale;
• asigurarea recunoaşterii imediate a programului de către toate grupurile ţintă prin intermediul
unei identităţi vizuale unice a Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamt.
8.4.4.4 Conţinutul măsurilor de informare şi publicitate
Activitatea de comunicare va utiliza o varietate largă de măsuri. FLAG Neamt va asigura implementarea
măsurilor de informare şi publicitate în colaborare cu organizaţii non-guvernamentale, parteneri economici
şi sociali.
FLAG asigură respectarea conformităţii privind identitatea vizuală pentru POPAM. Responsabilitățile
beneficiarilor cu privire la măsurile de informare și publicitate pentru public sunt:
- beneficiarul este responsabil de informarea publicului cu privire la ajutorul obținut din FEPAM;
- beneficiarul are obligația de a afișa în apropierea investiției, la loc vizibil, un panou de publicitate
privind cofinanțarea proiectului din POPAM, având dimensiunile L = 1,8 m și l = 1 m;
- beneficiarul are obligația de a aplica etichete autocolante pe mijloacele fixe achiziționate în cadrul
proiectului, de dimensiune minim 1/16 din suprafața cea mai vizibilă a echipamentului.
Panoul și, după caz, etichetele vor fi afișate atât pe perioada desfășurării proiectului, cât și pe o perioadă de
5 ani de la efectuarea ultimei plăți în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă. Acestea vor conține
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elementele obligatorii de identitate vizuală (sigla Guvernului, sigla Uniunii Europene şi sigla POPAM 20142020) și vor respecta condițiile impuse prin contractul de finanțare.
Totodată, FLAG Neamt va asigura respectarea conformităţii privind identitatea vizuală pentru POPAM,
informând publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea FEPAM și contribuția națională, pe
durata implementării strategiei, prin afișarea pe site-ul web a unei scurte descrieri a operațiunii
(proporțională cu nivelul sprijinului), inclusiv scopurile și rezultatele acesteia, evidențiind contribuția
financiară din partea Uniunii și contribuția națională, dar și prin expunerea la sediul FLAG a unui panou de
publicitate de 150 cm lungime și 100 cm lăţime cu referire la cofinanţarea proiectelor cu participarea
Uniunii Europene, publicarea unui comunicat de presă într-un ziar local privind începerea proiectului şi a
unui comunicat de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute și prin postarea de
etichete în locuri uşor vizibile pentru mijloacele fixe sau echipamentele achiziţionate în timpul desfăşurării
proiectului, care să conţină elementele informative obligatorii.
Toate materialele de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectului vor avea înscrise elementele
obligatorii de identitate vizuală.
Mesajul central se va referi la relevanţa investiţiei în sectorul de pescuit, acvacultură și activitățile
conexe.
Stilurile de comunicare vor fi diferenţiate corespunzător diferitelor obiective. Stilul principal de comunicare
al FLAG va fi unul informaţional: obiectiv, de încredere, neutru şi concentrat pe informaţii utile, ştiri şi date.
În cadrul activității de comunicare, informare și publicitate se urmăreşte distribuirea activităţilor
implementate în perioada de programare într-un mod coerent, sustenabil şi adaptabil, în contextul
obiectivelor Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamt.
Măsurile se vor axa asupra informării potenţialilor beneficiari, ajutându-i să cunoască POPAM, să îşi
definească ideile de proiecte, să elaboreze proiecte şi să le depună spre finanţare.
Informaţia generală va fi furnizată împreună cu exemple de bune practici, acesta fiind cel mai eficace mod
de a creşte gradul de interes al potenţialilor beneficiari şi de a-i face să acţioneze în consecinţă. Utilizarea
pe scară largă a bunelor practici, atât naţionale cât şi europene, va putea oferi exemple de proiecte care să
poată fi finanţate din FEPAM prin POPAM.
Procesul de informare şi publicitate va fi monitorizat şi evaluat având în vedere prevederile regulamentelor
europene.
FLAG are obligaţia de a:
• informa Adunarea generală cu privire la măsurile de informare şi publicitate desfăşurate, privind
mijloacele de comunicare utilizate, furnizând exemple privind astfel de mijloace;
• include în rapoartele anuale de implementare şi în raportul final de implementare exemple
privind măsurile de informare și publicitate.
8.4.5

Selecţia proiectelor şi monitorizarea proiectelor

8.4.5.1 Elaborarea documentelor de accesare a măsurilor din SDL
Principalul obiectiv al Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamt consta in
dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit și acvaculturădin teritoriul FLAG Neamț prin stimularea de investiții,
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crearea de oportunități economice și sociale, promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
săi.
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată sunt propuse următoarele măsuri:
Măsura 1 - Consolidarea competitivitatii zonei prin investitii in sectoare complementare pescuitului si
acvaculturii
Măsura 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural
Măsura 3 - Funcționarea grupului de acțiune locală
Potrivit contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între MADR/DGP - AMPOPAM şi FLAG Neamt,
FLAG-ul are obligaţia elaborării şi transmiterii spre aprobarea DGP-AMPOPAM, a manualelor de proceduri
operaţionale privind verificarea, evaluarea și selecția, monitorizarea și raportarea în vederea implementării
SDL, precum și a ghidurilor solicitantului aferente măsurilor din strategia de dezvoltare locală, a ROF-ului, a
organigramei, a fișelor de post pentru personalul implicat în activitatea FLAG-ului.
Înainte de lansarea apelurilor de depunere proiecte, potrivit contractului de finanțare nerambursabilă,
FLAG elaboreaza:
-

Ghidurile Solicitantului aferente măsurilor selectate prin SDL, ce se vor elabora după modelul
Ghidului solicitantului publicat de AMPOPAM pentru măsurile din POPAM 2014-2020;
Manualele de proceduri operaționale, care vor respecta structura procedurilor operaționale
ale AMPOPAM utilizate în implementarea POPAM 2014-2020.

Ghidul Solicitantului trebuie să cuprindă cel puțin informaţii detaliate privind: depunerea proiectelor,
procesul de verificare, evaluare și selecţie, categoriile de beneficiari, intensitatea sprijinului, costurile
eligibile şi neeligibile, termene-limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de plată a avansului şi a celor
aferente tranşelor de plată, tipurile de documente, avize, autorizaţii sau studii, după caz, pe care solicitanţii
sau beneficiarii trebuie să le prezinte, elemente care vor fi verificate de către DGP AMPOPAM.
După aprobarea în Consiliul Director, FLAG Neamt transmite catre DGP AM POPAM in vederea verificarii şi
aprobarii, manualele de proceduri operaţionale, Ghidurile aferente măsurilor din strategia de dezvoltare
locală, ROF - ul, organigrama si fișele de post. Pentru transparență, după aprobarea AMPOPAM, manualele
de proceduri operaționale și ghidurile solicitantului, inclusiv regulamentul de organizare și funcționare,
organigrama vor fi postate pe pagina proprie de internet a FLAG Neamt.

8.4.5.2 Lansarea apelului de depunere a cererilor de finanţare
FLAG lansează pe plan local, apeluri de depunere a proiectelor, conform priorităţilor descrise în strategie și
a Calendarului lansărilor apelurilor de depunere proiecte, aprobat de AG. Calendarul lansărilor apelurilor de
depunere proiecte va fi elaborat după modelul:
FLAG Neamt
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru anul __________

Denumirea

Perioada

Măsurii din SDL

sesiunii de depunere CF

Alocare indicativă pe
sesiune (LEI/euro)
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Calendarele estimative pot fi modificate cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi
modificate și sesiunile și alocările aferente. Pentru asigurarea transparenței, atât calendarul estimativ, cât și
calendarul modificat vor fi postate pe pagina de internet a FLAG Neamt și transmise pentru informare la
AM POPAM, pe adresa flag@madr.ro.
Durata stabilită a fiecărui apel de depunere a proiectelor va fi de cel puțin 30 de zile calendaristice, astfel
încât să se acorde suficient timp potențialilor aplicanți pentru a pregăti documentația necesară în vederea
depunerii. Apelurile se adresează actorilor locali sau altor potenţiali beneficiari care propun proiecte ce se
vor implementa pe teritoriul zonei pescărești a județului Neamt.
FLAG lansează apelul de depunere cereri de finanțare:
1. Prin publicare pe pagina proprie de internet, afișare la sediul FLAG și folosind mijloacele de informare
mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (data și ora);
2. Prin încărcare în sistemul informatic SMIS , în conformitate cu instrucţiunile Manualului de utilizare
MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice,după realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru Grupurile
de acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG-uri). În acest caz FLAG va anunța lansarea apelului de
depunere cereri de finanțare pe pagina proprie de internet, afisare la sediul FLAG și folosind
mijloacele de informare mass-media cu indicarea perioadei de depunere online (data/ora).
FLAG-ul va organiza sesiuni închise de depunere a cererilor de finanțare precizând în anunț suma totală
alocată pe sesiune pentru fiecare măsură din SDL aprobată, data lansării apelului de depunere proiecte,
data limită de depunere a proiectelor; locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; suma
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect. Seva menționa și faptul că
valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 Euro.
Valoarea maximă și minimă eligibila aferentă unui proiect (atât proiecte legate cât și ne-legate de pescuit)
va fi precizată în anunțul de lansare a apelului și în ghidul solicitantului.
Pentru stabilirea cursului de schimb RON-EUR utilizat pentru conversia în EURO, se va utiliza cursul de
schimb al EURO stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM, publicată pe website-ul
www.ampeste.ro.
In cazul in care FLAG-ul NEAMT solicita modificarea strategiei, ca urmare a deciziei AM POPAM de
suplimentare /diminuare a valorii alocate SDL, prin incheierea unui act aditional la contractul de finantare
nerambursabila, FLAG NEAMT poate lansa apelurile de depunere a proiectelor dupa depunerea la AM
POPAM a documentatiei necesare intocmirii actelor aditionale in acest sens, urmand ca selectarea
proiectelor sa se realizeze numai dupa incheierea actelor aditionale.

8.4.5.3 Primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare/Procesarea cererilor de finanțare
Completarea cererii de finanțare se face conform prevederilor din Ghidul solicitantului, care este disponibil
în format electronic, pe site-ul FLAG,www.flagneamt.ro
În cadrul apelului de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv
atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MYSMIS2014, disponibilă la adresa web
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.
1. Până la realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru Grupurile de acţiune locală pentru pescuit, se va
urma procedura de înregistrare și procesare a cererilor de finanţare pe format hârtie .
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2. După realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru FLAG-uri, experții desemnați din cadrul FLAG vor
urma procedura de înregistrare și procesare a cererilor de finanţare în aplicaţia electronică SMIS 2014 - flux
scurt, după instrucţiunile de utilizare a aplicatiei SMIS 2014.
Componența numărului de înregistrare al Cererii de finanţare:
Componenta numarului de inregistrare al Cererii de finantare:
RO





0 0

0 1

Doua cifre pentru masura specifica;
Sase cifre reprezinta data inregistrarii dosarului de candidatura la DGP AM POPAM;
Patru cifre corespunzatoare fiecarui Dosar de candidatura in ordinea inregistrarii in format hartie a
proiectului;
Doua cifre corespunzand codului FLAG-ului, incepand cu 01.
Indicativul atribuit va fi adus la cunostinta fiecarui FLAG selectat.

Notă:
În cazul în care FLAG-ul realizează înregistrarea şi procesarea CF pe format hârtie, în ghidul solicitantului se
va specifica că după etapa de selecţie beneficiarul are obligaţia să introducă Cererea de finanţare în
sistemul informaţional SMIS prin semnatură electronica, atunci cand acesta este operational. În acest caz
beneficiarul este obligat să deţină semnatură electronică.
Solicitantul completează formularul corespunzător cererii de finanțare și anexează documentele prevăzute
în Ghidul solicitantului. Cererea de finanțare va fi înregistrată de solicitant prin mijloace electronice on-line
în sistemul informatic MySMIS2014. Cererea de finanțare primește automat un cod de identificare denumit
Cod SMIS. MySMIS2014 înregistrează data și ora trimiterii cererii de finanțare și respinge automat
încercarea de depunere a cererii de finanțare după termenul limită stabilit în anunțul de deschidere a
apelului.
Solicitantul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi
completate în limba română și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare chiar și cu sintagma
“nu se aplică”.
Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a
acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care va preciza modul în care
va fi atins obiectivulproiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus prin
proiect. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.
Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului.
Până la realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru Grupurile de acțiune locală pentru pescuit, FLAG va
urma procedura de înregistrare și procesare a cererilor de finanțare pe format hârtie. Potenţialii beneficiari
vor depune Cererile de finanţare, 1 original şi 1 copie, în format tipărit conform cu originalul, însoțite de 2
CD-uriconținând fiecare originalul cererii de finanțare scanat în format pdf, la sediul FLAG, în vederea
înregistrării.
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Solicitantul are obligaţia să realizeze o copie identică a Cererii de finanţare, pe care expertul din cadrul
FLAG va aplica eticheta de înregistrare, Anexa 6. Exemplarul se restituie solicitantului pentru a fi păstrat pe
toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.
Operaţiunea de înregistrare se desfăşoară în ziua primirii Cererii de finanţare.
Expertul verifică dacă CD-ul ataşat Dosarului cererii de finanţare conţine, în formă scanată, Cererea de
finanţare completă, cu toate documentele anexate.
Expertul care primeşte Cererea de finanţare o înregistrează în Registrul special pentru cereri de finanţare,
redactează eticheta Dosarului cererii de finanţareşi o ataşează, prin capsare, la prima pagină a fiecărui
exemplar.
Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare este numărul din registrul special înregistrat în ordinea
primirii.
Notă:
În cazul în care FLAG-ul realizează înregistrarea şi procesarea CF pe format hârtie, în ghidul solicitantului se
va specifica că după etapa de selecţie beneficiarul are obligaţia să introducă Cererea de finanţare în
sistemul informaţional SMIS prin semnatură electronică. În acest caz beneficiarul este obligat să deţină
semnatură electronică.
8.4.5.4 Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare
Scopul verificării conformității administrative este de a stabili conformitatea, corectitudinea și
completitudinea solicitării prezentate în Cererea de finanţare și în documentele justificative aferente
acesteia cu cerințele legale și procedurale ale POPAM şi ale strategiei de dezvoltare. Verificarea
conformității administrative se va realiza conform Manualului de procedură operațională pentru verificarea
conformității administrative și a eligibilității (POVCE).
8.4.5.5 Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare
După validarea de către manager a verificărilor efectuate de către cei doi angajați ai FLAG în cadrul etapei
de verificare a conformității administrative, se continuă procesul de evaluare a Cererilor de finanțare
conforme prin verificarea eligibilităţii acestora, conform Manualului de procedură operațională pentru
verificarea conformității administrative și a eligibilității (POVCE).
8.4.5.6 Evaluarea şi selectarea Cererii de finanţare
Cererile de finanțare declarate eligibile vor intra în etapele de evaluare tehnică și economică și de selecție.
Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare se va realiza conform Manualului de procedură operațională
pentru evaluare și selecție (POES).
FLAG-ul va evalua și selecta proiectele depuse în baza măsurilor SDL, utilizând criterii de eligibilitate și
selecție nediscriminatorii, obiective și transparente, respectând principiile de bază ale POPAM, aprobate
de către Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, până la data prevăzută în
contractul de finanțare.
8.4.5.7 Contestaţii
Potenţialii beneficiari care au fost notificaţi de către FLAG de faptul că proiectele acestora au fost declarate
neconforme administrativ/neeligibile sau nu au fost selectate în urma procesului de evaluare tehnicofinanciară şi selecţie, pot depune contestaţii la sediul FLAG, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la
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primirea notificării. Acestea vor fi soluționate conform Manualului de procedură operațională pentru
soluționarea contestațiilor (POSC).
8.4.5.8 Renunțarea la Cererea de finanțare
Solicitantul poate renunța la Cererea de finanțare în orice moment în timpul procesului de verificare a
conformității administrative/eligibilității/evaluare tehnico-economică/selecție, printr-o cerere de
renunțare.
Cererea de renunțare este aprobată de Managerul FLAG, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză
a Cererii de finanțare.
8.4.5.9 Transmiterea cererilor de finanţare selectate de către FLAG
După finalizarea selectării cererilor de finanţare ce vor fi finanțate prin strategia de dezvoltare locală, FLAGul transmite la secretariatul DGP-AM POPAM, pe baza unei adrese de înaintare şi a unui Borderou de
transmitere a documentelor, lista proiectelor selectate şi propuse pentru finanţare, Cererile de Finanţare
selectate (original însoţit de un CD) precum şi dosarul administrativ al acestora în original (documentele de
verificare (grile, liste etc.), Raportul/Rapoartele de selecție emise de Comitetul de selecție însoțit(e) de
declarațiile privind evitarea conflictului de interese și alte documente care au condus la selectarea cererii
de finanțare, după caz), în scopul verificării finale a eligibilităţii şi a modalităţii de selecţie, înainte de
aprobare.
În cazul în care, Raportul de Selecție final este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data
depunerii proiectelor la AM POPAM trebuie să fie ulterioară actului adițional de modificare contractului de
finantare, de către AM POPAM ca urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală.
Etapa precontractuală
AMPOPAM va Notifica potentialul beneficiar privind documentele necesare în vederea contractării.
Solicitanții trebuie să transmită documentele în maxim 15 zile lucrătoare de la primirea notificării (Anexa
documente necesare).
În cazul în care solicitantul nu transmite documentele solicitate în termenul stabilit sau dacă cel puţin o
condiţie din lista de verificare nu este îndeplinită, cererea de finanţare este respinsă și un expert FLAG va
întocmi Notificarea de respingere prin care solicitantul este informat că poate depune contestaţie în
termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
Dacă în urma etapei de verificare a documentelor necesare contractării, solicitantul este admis pentru
finanțare nerambursabilă, cererea de finanțare va trece în etapa de contractare.

8.4.5.10

Contractarea

Contractul de finanțare între DGP AM POPAM şi Solicitant se încheie conform procedurii de contractare
DGP AM POPAM. Modelul Contractului cadru de finanțare nerambursabilă va fi anexat la Ghidul
solicitantului pentru fiecare măsură din SDL.
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Monitorizarea proiectelor

Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor selectate de către FLAG, adică verificarea cererilor de
avans/rambursare/plată, se realizează de către experţii compartimentelor regionale şi experții CVM
conform manualului de procedură pentru verificarea, autorizare și plată al AM POPAM. FLAG-ul are
obligația să asigure împreună cu reprezentanții DGP AMPOPAM verificări de management în teren, pentru
proiectele implementate în cadrul SDL.
Beneficiarii proiectelor contractate prin strategie vor depune și la FLAG documente privind stadiul de
implementare al proiectelor lor (rapoarte de progres și notificări ale sumelor încasate în urma cererilor de
rambursare), în scopul monitorizării proiectelor beneficiarilor în timp real.
Monitorizarea ex-post a proiectelor finanțate prin S.D.L. se realizează în conformitate cu manualul de
procedură pentru verificarea, autorizarea și plata cheltuielilor solicitate la rambursare al AM POPAM, în
vigoare, precum și cu manualul de procedură pentru monitorizare, evaluare, raportare și programare al AM
POPAM, în vigoare. Pentru monitorizarea ex-post a proiectelor selectate de către FLAG, va participa inclusiv
un reprezentant al FLAG, cu rol de observator. Monitorizarea ex-post se realizează 100% a proiectelor
finalizate din PU4, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale a AM către beneficiar. Desfășurarea
modului și a procedurii de lucru sunt cele prevăzute în manualul de procedură pentru verificarea,
autorizarea și plata cheltuielilor solicitate la rambursare al AM POPAM, în vigoare.
8.4.6

Rambursarea cheltuielilor de funcționare și animare ale FLAG

În vederea rambursării costurilor de funcționare și animare necesare implementării SDL, FLAG-ul va întocmi
lunar cererea de rambursare, care va fi depusă la CR POPAM unde a fost depus dosarul de candidatură.
Rambursarea cheltuielilor de funcționare și animare a FLAG-urilor se va realiza în conformitate cu manualul
de procedură pentru verificarea, autorizarea și plata cheltuielilor solicitate la rambursare al DGP AM
POPAM, în vigoare.
8.4.7

Acordarea avansului pentru FLAG

FLAG completează și transmite către CR POPAM unde a fost depusă cererea de finanţare, cererea de plată a
avansului și documentele justificative într-un exemplar original și un exemplar scanat pe suport electronic.
Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea cererilor de plată a
avansului se va face exclusiv online. Acordarea avansului se va realiza în conformitate cu Manualul de
procedură pentru verificarea, autorizarea și plata cheltuielilor solicitate la rambursare al DGP AM POPAM,
în vigoare.
Plata la factură
Conform art. 28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privați, la depunerea spre decontare a cererii de plată (plata
la factură), pot proceda după cum urmează:
a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare
echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și
pentru cea proprie;
sau
b) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare
echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de
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cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea
de contribuție publică.
8.4.8

Plan privind înlocuirea personalului în anumite circumstanţe

Depinzând de structura organizatorică, înlocuirea personalului se va realiza în conformitate cu principiul
separării funcţiilor şi cu principiul „celor patru ochi”.
Experţii FLAG vor fi înlocuiţi în baza deciziei managerului, dacă numărul experţilor nu asigura funcţionarea
în regim normal a compartimentului. Aceasta se asigură prin redistribuirea sarcinilor corespunzătoare
celorlalţi experţi ai FLAG, care vor putea prelua sarcinile persoanelor lipsă.
8.4.9

Teme orizontale

8.4.9.1 Dezvoltarea durabilă
Susținerea dezvoltării durabile este o prioritate majoră urmărită a se realiza prin implementarea
proiectelor finanțate în cadrul strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescarestiNeamt, vizându-se
o calitate mai bună a vieţii la nivelul zonei, atât pentru prezent, cât şi pentru generaţiile viitoare, prin
crearea unei comunităţi sustenabile, capabilă să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient şi să
valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei pentru asigurarea prosperităţii, protecţiei
mediului şi coeziunii sociale. Strategia urmăreşte dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti, pentru a
minimaliza declinul sectorului piscicol şi, totodată, sprijinirea reconversiei zonelor afectate de schimbările
din acest sector.
Îndeplinirea obiectivelor dezvoltării durabile se poate realiza prin implementarea unei combinații adecvate
de politici macroeconomice coerente, prin intermediul cărora să se asigure sustenabilitatea resurselor
materiale și energetice utilizate pentru creșterea economică, finanțarea investițiilor necesare pentru
creșterea competitivității sectoarelor economice, calificarea și perfecționarea continuă a forței de muncă în
concordanță cu cerințele progresului tehnic și tehnologic. Sustenabilitatea ecologică și socială se bazează
pe măsuri de protejare a mediului înconjurător pentru generațiile viitoare, prin folosirea responsabilă a
resurselor naturale, durabilitatea produselor și serviciilor oferite sau utilizarea de materiale reciclabile.
Promovarea dezvoltării durabile va avea un rol semnificativ şi în procesul de evaluare/selecţie. Criteriile
specifice care urmează să fie evaluate vor include si măsura în care proiectul prezintă paşii unei dezvoltari
durabile, urmărindu-se existenţa unor prevederi privind protecţia mediului şi eficientizarea utilizării
resurselor naturale, dar şi implementarea de acţiuni de reducere a costurilor, prin minimizarea cantităţii de
deşeuri, managementul apei, în funcţie de specificul proiectului.
8.4.9.2 Egalitatea de şanse
O condiție semnificativă în vederea asigurării drepturilor omului, a bunăstării populației, precum și a
generării unei dezvoltări durabile, este reprezentată de eliminarea oricăror forme de discriminare în toate
sectoarele socio-economice. De aceea, strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescaresti Neamt va
acorda o atenţie deosebită promovării principiului egalităţii de şanse, nu numai pentru femei, ci şi pentru
alte categorii sociale dezavantajate, respectând astfel cerinţele formulate în documentele strategice
europene cu privire la egalitatea de șanse și de tratament.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI NEAMT EDIȚIA I revizia 1

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PESCARESC
NEAMT

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE IMPLEMENTARE A
STRATEGIEI
Cod POIS e.I.r.1

Editia 1
Revizia 1
Pagina 32 din 37
Exemplar nr. 1

8.4.9.3 Sesizarea unei nereguli
Fiecare expert FLAG sau persoană interesată poate constata, sesiza și raporta o neregulă în cadrul
desfășurării activităților proiectelor implementate în cadrul strategiei. Expertul FLAG care sesizează o
neregulă sau primește o sesizare cu privire la existența unei nereguli va urma instrucțiunile Procedurii
operaționale de nereguli (PON).
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9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
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a
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Implementare
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10. Arhivare
Documentele sunt păstrate în ordinea cronologică a emiterii lor în spaţiul de păstrare operaţional al
experţilor FLAG. La sfârşitul proiectului, toate documentele sunt arhivate în arhiva FLAG.
Documente şi arhive în format electronic
Documentele menţionate mai sus sunt stocate şi în format electronic.
Beneficiarul finanţării nerambursabile - FLAG Neamt - are responsabilitatea, conform contractului de
finanţare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanţare
din cadrul POPAM în spaţii special amenajate şi destinate acestui scop, în conformitate cu legislația
națională în vigoare.
FLAG Neamteste obligat să arhiveze toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi
financiară a Proiectului finanţat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.
FLAG-ul este obligat să informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele şi să permită
accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale şi verificări.
Păstrarea documentelor, atât în format hârtie cât și electronic, se va face de către FLAG până la închiderea
oficială a Programului.

11. Modificarea manualului de procedură
Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizarea instrucţiunii 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, fiind Procedura modificată va primi
revizie nouă si/sau ediţie nouă.
Practic,
in
situatia
in
care
se
constata
necesitatea
modificarii/completarii
procedurii,Compartimentul/persoana care a generat procedura va intocmi Formularul POIS 11 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 si aprobata de Managerul Flag. Data aprobarii de către
DGP AMPOPAM si ulterior de catre Consiliul Directoreste data cand intra in vigoare reviziile, editiile.
Reviziile vor fi aprobate de catre Managerul Flag. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de catre
Consiliul Directorsi semnata de catre presedinte.
Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu implementarea ei.
Modificarea si completarea ghidului
Potrivit dispozitiior art.21 alin.(2) din HG 347/2016, modificarile ghidului solicitantului aferent unei masuri
nu vor aduce atingere sesiunii aflate in curs de desfasurare, cu exceptia situatiei in care intervin modificari
ale legislatiei Uniunii Europene sau nationale, care impun acest lucru.
Demersurile pentru modificarea şi completarea ghidului sunt realizate de către expertii FLAG care
întocmesc şi semnează ”Nota justificativă nr…..pentru modificarea şi completarea Ghidului solicitantului”.
În situaţia modificării şi completării ghidurilor aprobate, următoarea versiune va fi versiunea nr.1.
Modificările vor urma aceleaşi etape, respectiv de elaborare, verificare, avizare şi aprobare, după care vor fi
transmise către DGP AMPOPAM pentru obţinerea avizului favorabil, urmând ca apoi să fie publicate pe
site-ul propriu al FLAG. Noua versiune a Ghidului intră în vigoare după avizarea favorabilă a DGP
AMPOPAM.
12. Listă anexe
Nr.
anexă

Denumire anexă

1.
2.

Structura parteneriatului FLAG Neamt
Modul de interacțiune a FLAG cu alte organisme naționale
și internaționale
3. Complementaritatea strategiei cu alte Programe
Operaționale
4. Nota justificativă nr…..pentru modificarea şi completarea
Ghidului solicitantului”
5. Formular Cerere de finanțare
6. Etichetă dosar cerere de finanțare
7. Lista proiectelor selectate și propuse spre finanțare
8. Borderou de transmitere a documentelor
9. Lista documente precontractare
10. Solicitare de renunțare la Cererea de finanțare

Codificare Denumire
procedură/număr
anexă/ediția/ revizia
POIS 1/1/0
POIS 2/1/0
POIS 3/1/0
POIS 4/1/0
POIS 5/1/0
POIS 6/1/0
POIS 7/1/0
POIS 8/1/0
POIS 9/1/0
POIS 10/1/0

11. Instrucţiune de lucru privind modificarea manualului de
proceduri

POIS 11/1/0

12. Formular cerere rambursare

POIS 12/1/0
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