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NOTA JUSTIFICATIVA
PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA GHIDULUI

DENUMIRE FLAG: ASOCIATIA VALEA MOSTISTEI

- GHID MASURA 2.1. Promovarea și valorificarea produselor și activităților
specifice zonei
Nr. Versiune 3
1.1. Descrierea propunerii de modificarea si completare a Ghidului solicitantului
Modificarea ghidului solicitantului masurii 2.1. din punt de vedere structural si de
continut.
1.2. Fundamentarea propunerii de modificare si completare a Ghidului solicitantului
Este necesara punerea in acord a ghidului solicitantului cu adresa DGPAM POPAM nr. 286847 si cu raportul final de audit al DGMARE.
Tinand cont de noile nevoi identificate in teritoriu, se completeaza lista
solicitantlor eligibili si tipurile de actiuni.
Se va preciza inclusiv daca:
- sunt respectate dispozitiile art. 21 alin. (2) din HG nr. 347/2016, care
stipuleaza faptul ca: ”modificarile Ghidului solicitantului nu vor aduce atingere
sesiunii aflate in curs de derulare, cu exceptia situatiei in care intervin modificari
ale legislatiei Uniunii Europene sau nationale care impun acest lucuru”;
modificarea si completarea ghidului afecteaza /nu afecteaza conditiile si
modalitatea de acordare a sprijinului financiar stabilite initial (datalierea privind
impactul modificarii si completarii ghidului, de ex: procedurile stabilite
initial,..etc.);
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Masura 1.1.

2.

Pg. 5, Legislație
națională
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Textul
aprobat

VERSIUNEA 2-2022


ORDIN nr. 208 din data de 13.03.2018 privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru
punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală
plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă
Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri
Maritime 2014-2020;.
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Rectificarea/
Modificarea
propusa

Justificarea
propunerii(de ex.
temei legał, prevederi
procedurale)

VERSIUNEA 3-2022


ORDINUL MADR din anul 2022, privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității”, aferentă Programului
Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 20142020;.

Conform adreselor
DGP-AM
POPAM
nr.
286847
si
286838, prin care
suntem instiintati de
suplimentarea SDL
si posibilitatea de a
deschide noi apeluri,
punem in acord
ghidul solicitantului
masurii M 2.1 cu
proiectul de ordin de
ministru
privind
aprobarea schemei
de ajutor de minimis
„Sprijin
pentru
punerea în aplicare
a strategiilor de
dezvoltare
locală
plasate
sub
responsabilitatea
comunității”,
aferentă
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Operaţional pentru
Pescuit şi Afaceri
Maritime 2014-2020
V2.

3.

 Unități administrativ teritoriale (consilii locale) ;
 Unități administrativ teritoriale (consilii locale) ;
 Institutii publice culturale/educationale (Casa
cultura, gradinite, scoli, licee, etc.)
 Intreprinderi Individuale (înființate în baza OUG nr.
44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Intreprinderi Individuale (înființate în baza OUG
44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Pg.
8  Intreprinderi Familiale (înființate în baza OUG nr.
PREVEDERI
44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Intreprinderi Familiale (înființate în baza OUG
GENERALE
44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Asociatii /organizatii de pescari ;
CINE
POATE  IMM, societati comerciale inclusiv ferme de  Asociatii /organizatii de pescari ;
BENEFICIADE
acvacultura înființate în baza Legii nr. 31/ 1990  IMM, societati comerciale inclusiv ferme
SPRIJINUL
FINANCIAR
NERAMBURSA
BIL?

4.



republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Organizați neguvernamentale (ONG-uri) care au cel
putin 6 luni vechime la data depunerii Cererii de
finantare, respectiv asociatii si fundatii constituite in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu
modificarile si completarile ulterioare.



de
nr.
nr.

de
acvacultura înființate în baza Legii nr. 31/ 1990
republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Organizați neguvernamentale (ONG-uri) care au cel
putin 6 luni vechime la data depunerii Cererii de
finantare, respectiv asociatii si fundatii constituite in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu
modificarile si completarile ulterioare.

Pg.
8
a) Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare
a) Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare
PREVEDERI
pentru valorificarea partimoniului natural, material si
pentru valorificarea partimoniului natural, material si
GENERALE
CE
imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din sfera
imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din sfera
ACTIVITATI
tematica a pescuitului si a acvaculturii specifice zonei
tematica a pescuitului si a acvaculturii specifice zonei
SUNT
limitrofe a raului Mostistea si a bazinului sau hidrografic.
limitrofe a raului Mostistea si a bazinului sau hidrografic.
FINANTATE IN
b) Infrastructură de mici dimensiuni pentru a îmbunătăţi
b) Infrastructură de mici dimensiuni pentru a îmbunătăţi
CADRUL
ACESTEI
mediul de viaţă în zonele de pescuit: înfiinţarea de
mediul de viaţă în zonele de pescuit: înfiinţarea de
MASURI

Tinand cont de noile
nevoi identificate in
teritoriu,
se
completeaza
lista
solicitantlor eligibili
cu urmatorul tip de
bneneficiar:
Institutii
publice
culturale/educational
e (Casa de cultura,
gradinite,
scoli,
licee, etc.)

Tinand cont de noile
nevoi identificate in
teritoriu,
se
completeaza
actiunea
de
la
punctul (d)
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parcuri tematice, mini baze sportive multi-functionale;

c) Diversificarea activitatilor economice in zona

c) Diversificarea activitatilor economice in zona

pescareasc: pensiuni, restaurante cu specific

pescareasc: pensiuni, restaurante cu specific

pescaersc; turism cu specific pescaresc; pescuit sportiv,

pescaersc; turism cu specific pescaresc; pescuit sportiv,

educational; activitati de mediu aferente pescuitului:

educational; activitati de mediu aferente pescuitului:

colectarea selecgtiva a deseurilor, instruirea pescarilor

colectarea selecgtiva a deseurilor, instruirea pescarilor

sportive, pescuit sustenabil.

sportive, pescuit sustenabil.

(d) Actiuni de promovare a specificului local

(d) Actiuni de promovare a specificului local, activitati de
promovare

a

gastronomiei

pescaresti,

activitati

de

monitorizare a calitatii apei (bazinul hidrografic Mostistea),
de mentinere si conservare a habitatelor naturale, activitati
de eliminare a poluarii, etc.

5.

6.

Pg. 9 Cap. 2.
PREVEDERI
GENERALE CARE
SUNT
TINTELE
DE
ATINS
IN
CADRUL
PROIECTULUI?
INDICATORI

Indicator
Locuri de muncă
create
în
implementării măsurii
Locuri de muncă
menținute
în
implementării măsurii

Unitate de măsură
(ENI)
urma

nr. 6

(ENI)
urma

nr. 2

Indicator
Locuri de muncă
create
în
implementării măsurii
Locuri de muncă
menținute
în
implementării măsurii

Unitate de măsură
(ENI)
urma

nr. 2

(ENI)
urma

nr. 2

Conform actului
aditional nr.5 la
contractul de finantare,
actualizam indicatorii
locurilor de munca.

Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil aplicat
Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil aplicat
Conform adreselor
Pg. 10-11 Cap.2.
cererilor de finanțare depuse în cadrul Strategiei de cererilor de finanțare depuse în cadrul Strategiei de DGP-AM POPAM nr.
PREVEDERI
dezvoltare integrată plasata sub responsabilitatea dezvoltare integrată plasata sub responsabilitatea 286847 si 286838, prin
GENERALE comunității pentru zona pescărească „Valea Mostistei” comunității pentru zona pescărească „Valea Mostistei”
care suntem instiintati
CÂȚI BANI SE de către beneficiarii selectați de FLAG:
de către beneficiarii selectați de FLAG:
POT
PRIMI  30 % din cheltuielile eligibile totale pentru solicitanții  30 % din cheltuielile eligibile totale pentru solicitanții de suplimentarea SDL
si posibilitatea de a
PENTRU
care nu se încadrează în categoria IMM-urilor
care nu se încadrează în categoria IMM-urilor
IMPLEMENTAR
deschide noi apeluri,
EA
punem in acord ghidul
• 50 % din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri,
• 50 % din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri,
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PROIECTULUI ? • 90% pentru solicitanții care asigură accesul publicului la • 100% pentru organisme de drept public, organizații de solicitantului masurii M
INTENSITATEA
rezultatele proiectului și care îndeplinesc unul dintre producători recunoscute din domeniul pescuitului 2.1 cu raportul final de
AJUTORULUI
audit al DGMARE.
FINANCIAR
criteriile :
comercial sau al acvaculturii și asociațiile /organizatiile de
(i) este în interesul colectiv;

pescari din domeniul pescuitului comercial sau al

(ii) are un beneficiar colectiv;

acvaculturii, recunoscute.

(iii) are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local;
• 100% pentru organisme de drept public, organizații de
producători

recunoscute

din

domeniul

pescuitului

comercial sau al acvaculturii și asociațiile /organizatiile de

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va
angaja să asigure o cofinanțare în procent de 50%, ( în
funcţie de tipul de beneficiar, cu excepția beneficiarilor
publici pentru care cofinanțarea este de 0% din valoarea
eligibilă a proiectului) din valoarea eligibilă a proiectului.

pescari din domeniul pescuitului comercial sau al
acvaculturii, recunoscute.
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va
angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim
70%, 50%, respectiv minim 10% ( în funcţie de tipul de
beneficiar, cu excepția beneficiarilor publici pentru care
cofinanțarea este de 0% din valoarea eligibilă a
proiectului) din valoarea eligibilă a proiectului, prin aport
în numerar sau prin aport în natură sau combinatii dintre
acestea.
În situația în care beneficiarul alege să asigure
cofinanțarea prin aport în natură aceasta trebuie dovedită
și depusă odată cu cererea de finanțare, fie la valoarea
totală a procentului de cofinanțare, fie într-un cuantum
de 20% din aceasta. Dacă contribuția în natură nu
asigură valoarea totală a cofinanțării, aceasta poate fi
completată până la valoarea totală prin aport în numerar.
Cofinanțarea prin aport în natură trebuie dovedită prin
Raport de evaluare și depus numai odată cu cererea
de finanțare.
Pentru proiectele la care valoarea contribuției în

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va
stabili în funcție de încadrarea solicitantului, ca
urmare a completării Anexei G – „Declarație privind
încadrarea în categoria IMM”
ATENȚIE! Dacă operaţiunile ar putea fi implementate și
prin PU1, PU2 sau PU5, se aplică condiţiile relevante şi
nivelul contribuţiilor pentru fiecare din operaţiunile
respective din cadrul PU1, PU2 sau PU5, cu condiţia să
existe o logică clară privind gestionarea operaţiunilor la
nivel local.
ATENȚIE! Pentru solicitanții, operatori economici, care
nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul
financiar nerambursabil este de maxim 30%.
Pentru completarea bugetului din cererea de finanțare vă
rugăm să aveți în vedere procentul contribuției proprii pe
care trebuie să o asigurați precum si condițiile de
eligibilitate ale cheltuielilor.
Contribuția proprie reprezintă procentul din suma
cheltuielilor eligibile ale proiectului care va fi suportat de
către solicitant.
Orice cheltuială neeligibilă, precum și orice cheltuială
conexă ce va apărea în timpul implementării proiectului
va fi suportată de către solicitant, dar nu va fi luată în
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natură depășește cota procentuală stabilită pentru
contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar
nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce
depășește contribuția proprie.
IMPORTANT! În conformitate cu articolul 5 din HG
nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de
implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul
European pentru pescuit şi afaceri maritime prin
programul operaţional pentru pescuit şi afaceri
maritime 2014-2020
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi
b), contribuţia în natură este considerată eligibilă dacă
îndeplineşte condiţiile impuse de art. 69 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
European
şi
al
Consiliului.
(2) în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi
afaceri maritime 2014—2020 sunt acceptate ca şi
contribuţie în natură echipamente, instalaţii şi utilaje,
terenuri,
clădiri
şi
imobile.
(3) Contribuţia în natură constituită din bunurile
prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ
şi
următoarele
condiţii:
a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau
construit de către beneficiar din alte surse de finanţare
decât
cele
nerambursabile
publice;
b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii
ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă
obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de
către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare
la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii
de
finanţare;
c) contribuţia în natură să fie necesară şi strict legată de
implementarea
operaţiunii;
d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator
autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii,
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calcul la determinarea contribuției proprii a solicitantului.
Un solicitant poate depune o singură cerere de
finanțare în cadrul măsurii
ATENȚIE!
Dovada
contribuției
solicitantuluicofinanțareava fi depusă la
momentul
contractării.
În cazul în care solicitantul, la momentul contractării,
nu face dovada existenței cofinanțării , Cererea de
finanțare va fi declarată respinsă.
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potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor
valoarea contribuţiei în natură nu poate depăşi limita
prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul
(UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului.
Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va
stabili în funcție de încadrarea solicitantului, ca
urmare a completării Anexei G – „Declarație privind
încadrarea în categoria IMM”
ATENȚIE! Dacă operaţiunile ar putea fi implementate și
prin PU1, PU2 sau PU5, se aplică condiţiile relevante şi
nivelul contribuţiilor pentru fiecare din operaţiunile
respective din cadrul PU1, PU2 sau PU5, cu condiţia să
existe o logică clară privind gestionarea operaţiunilor la
nivel local.
ATENȚIE! Pentru solicitanții, operatori economici, care
nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul
financiar nerambursabil este de maxim 30%.
Pentru completarea bugetului din cererea de finanțare vă
rugăm să aveți în vedere procentul contribuției proprii pe
care trebuie să o asigurați precum si condițiile de
eligibilitate ale cheltuielilor.
Contribuția proprie reprezintă procentul din suma
cheltuielilor eligibile ale proiectului care va fi suportat de
către solicitant.
Orice cheltuială neeligibilă, precum și orice cheltuială
conexă ce va apărea în timpul implementării proiectului
va fi suportată de către solicitant, dar nu va fi luată în
calcul la determinarea contribuției proprii a solicitantului.
Un solicitant poate depune o singură cerere de
finanțare în cadrul măsurii
ATENȚIE!
Dovada
contribuției
solicitantuluicofinanțareava fi depusă la
momentul
contractării.
În cazul în care solicitantul, la momentul contractării,
nu face dovada existenței cofinanțării , Cererea de
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finanțare va fi declarată respinsă.
Beneficiarul colectiv – organismul care cuprinde două
sau mai multe entităţi (persoane fizice şi/sau juridice)
care au interese, concepţii şi activităţi comune, care
desfăsoară actiuni în interesul membrilor săi, al
comunității locale sau al publicului larg.
Beneficiarul colectiv vizează orice tip de organizaţie din
categoria beneficiarilor eligibili cu excepţia celor
constituiţi în baza Legii 31/1990 privind societățile
comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a
OUG
44/2008
privind
desfășurarea
activităților
economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu
modificările și completările ulterioare;
In categoria beneficiarilor colectivi intra entitatile de tip
ONG, asociatii, organizatii patronale, camere de comert,
comune, orașe si asociații ale acestora aparținând
teritoriului eligibil FLAG. Motivatia este legata de faptul ca
aceste structuri sunt formaţiuni benevole, de sine
stătătoare, constituite prin libera manifestare a voinţei
cetăţenilor asociaţi pe baza comunităţii de interese
profesionale şi/sau de altă natură, în vederea realizăriiîn
comun a drepturilor civile, economice, sociale şi culturale,
care nu au drept scop obţinerea profitului. Activităţile
desfăşurate de aceste organizaţii vizeaza servicii în
anumite domenii în care statul nu intervine, răspunzând
astfel la necesităţile societăţii civile.
De regula, beneficiarul colectiv este in strânsa corelare
cu interesul colectiv.



Interesul colectiv – acţiunea de reprezentare a voinţei
colective, distincta de interesul personal, individual.
Proiectul de interes colectiv vizează operatiuni adresate
colectivităţii în scopul realizării obiectivelor propuse în
SDL.
Proiectul de interes colectiv poate
fi
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elaborat/implementat de orice tip de organizaţie din
categoria beneficiarilor eligibili,cu excepţia celor
constituiţi în baza Legii 31/1990 privind societățile
comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a
OUG
44/2008
privind
desfășurarea
activităților
economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu
modificările și completările ulterioare
In contrapondere, entitatile de tip IMM constituite in baza
Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu
modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008
privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale, cu modificările și completările
ulterioare sunt enititati care actioneaza in nume propriu si
desfasoara activitati economice in scopul obtinerii de
profit. Actiunile sunt de natura a servi interesul individual
al entitatii respective. Chiar daca societatea presteaza
servicii, realizeaza bunuri si lucrari care pot fi adresate
unui grup tinta, scopul final al acesteia este de a obtine
profit in interes propriu. Grupul tinta reprezinta masa de
clienti pe baza careia se obtin venituri si, implicit, profit.

7.

8.

Pg. 15 Cap.2.
PREVEDERI
Durata maximă de implementare a unui proiect este de
GENERALE
24 luni.
Durata
de
implementare
Pg. 16-17 Cap.2. In cadrul raportului se vor descrie de catre experti
PREVEDERI
modalitatile prin care proiectul prezinta caracteristici
inovatoare, după caz, la nivel local (se vor mentiona,
GENERALE CÂȚI BANI SE dupa caz, tehnici, metode, procedee, marci, design,
POT
PRIMI brevete, alte elemente specifice).
Raportul de expertiză va constitui documentul pe baza
PENTRU
IMPLEMENTAR caruia expertul FLAG va verifica respectarea prevederilor

Durata maximă de implementare a unui proiect este pana
la data de 31.12.2023.

In cadrul raportului se vor descrie de catre experti
Conform adreselor
modalitatile prin care proiectul prezinta caracteristici DGP-AM POPAM nr.
inovatoare, după caz, la nivel local (se vor mentiona, 286847 si 286838, prin
dupa caz, tehnici, metode, procedee, marci, design,
care suntem instiintati
brevete, alte elemente specifice).
de suplimentarea SDL
si posibilitatea de a
Raportul de expertiză se va atașa Cererii de finanțare.
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Regulamentului(UE) nr. 508/2014 - art. 95, respectiv
indeplinirea criteriului privind caracteristicile inovatoare,
după caz la nivel local – Intensitatea ajutorului public.
Raportul de expertiză se va atașa Cererii de finanțare.
Raportul de expertiză privind caracteristicile inovatoare
va avea, minimum, următoarea structură:
1.
Numele expertului și datele de identificare ale
acestuia;
2.
Datele de contact;
3.
Cadrul legal de documentare a Raportului de
expertiză privind caracteristicile inovatoare în acord
investiția/produsul/serviciul propuse prin proiect ;
4.
Titlul proiectului și încadrarea lui in Strategia de
Dezvoltare Locala;
5.
Obiectivele proiectului;
6.
Obiectul Raportului și descrierea investiției /
produsului / serviciului propuse prin proiect;
7.
Analiza caracterului inovator;
8.
Concluzii;
9.
Data, semnătura și ștampila expertului.
ATENŢIE!!
Pentru oricare criteriu (beneficiar colectiv, interes
colectiv, caracteristici inovatoare), beneficiarul
trebuie sa precizeze in cadrul proiectului ca asigura
accesul publicului la rezultatele proiectului si sa
demonstreze/explice clar în care dintre cele 3 criterii
se încadrează.
Accesul publicului la rezultatele unui proiect finanțat
în cadrul PU4 din FEPAM nu trebuie să fie limitat
doar la accesul fizic la rezultatele operațiunii sau/și la
accesul acestora la informații despre rezultatele
operațiunii/proiectului. În plus, trebuie respectate
dispozițiile articolului 119 din Regulamentul(UE) nr.
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Raportul de expertiză privind caracteristicile inovatoare deschide noi apeluri,
va avea, minimum, următoarea structură:
punem in acord ghidul
1.
Numele expertului și datele de identificare ale solicitantului masurii M
acestuia;
2.1 cu raportul final de
2.
Datele de contact;
audit al DGMARE.
3.
Cadrul legal de documentare a Raportului de
expertiză privind caracteristicile inovatoare în
acord investiția/produsul/serviciul propuse prin
proiect ;
4.
Titlul proiectului și încadrarea lui in Strategia de
Dezvoltare Locala;
5.
Obiectivele proiectului;
6.
Obiectul Raportului și descrierea investiției /
produsului / serviciului propuse prin proiect;
7.
Analiza caracterului inovator;
8.
Concluzii;
9.
Data, semnătura și ștampila expertului.
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508/2014

9.

Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar
nerambursabil acordat prin Măsura 2.1 – Promovarea si
valorificarea produselor si activitatilor specifice zonei,
sunt:

Unități administrativ teritoriale (consilii locale) ;

Intreprinderi Individuale (înființate în baza OUG nr.
44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Intreprinderi Familiale (înființate în baza OUG nr.
Pg. 18 Cap.3 
44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
CONDITII
SPECIFICE

Asociatii /organizatii de pescari ;
PENTRU

IMM, societati comerciale inclusiv ferme de
OBTINEREA
acvacultura înființate în baza Legii nr. 31/ 1990
FINANTARII
republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Parteneriate public-private;

Organizați neguvernamentale (ONG-uri) care au
cel putin 6 luni vechime la data depunerii Cererii de
finantare, respectiv asociatii si fundatii constituite in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pg. 21 Cap.3
CONDITII
SPECIFICE
10. PENTRU
pct. 3.2
Eligibilitatea
proiectului

Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar
nerambursabil acordat prin Măsura 2.1 – Promovarea si
valorificarea produselor si activitatilor specifice zonei,
sunt:

Unități administrativ teritoriale (consilii locale) ;

Institutii publice culturale/educationale (Casa de
cultura, gradinite, scoli, licee, etc.)

Intreprinderi Individuale (înființate în baza OUG nr.
44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Intreprinderi Familiale (înființate în baza OUG nr.
44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

Asociatii /organizatii de pescari ;

IMM, societati comerciale inclusiv ferme de
acvacultura înființate în baza Legii nr. 31/ 1990
republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Parteneriate public-private;
Organizați neguvernamentale (ONG-uri) care au cel putin 6
luni vechime la data depunerii Cererii de finantare, respectiv
asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 6. Durata maximă de implementare a proiectului –
Punctul 6. Durata maximă de implementare a
24 luni; se calculează de la momentul semnării contractului
proiectului este pana la data de 31.12.2023;
de finanțare;

Tinand cont de noile
nevoi identificate in
teritoriu,
se
completeaza
lista
solicitantlor eligibili
cu urmatorul tip de
bneneficiar:
Institutii publice
culturale/educationale
(Casa de cultura,
gradinite, scoli, licee,
etc.)

Conform adreselor
DGP-AM
POPAM
nr.
286847
si
286838, prin care
suntem instiintati de
suplimentarea SDL
si posibilitatea de a
deschide noi apeluri,
punem in acord
ghidul solicitantului
masurii M 2.1 cu
raportul final de
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Activitățile eligibile în cadrul Măsurii 2.1:
- Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare pentru
Activitățile eligibile în cadrul Măsurii 2.1:
valorificarea partimoniului natural, material si imaterial,
- Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare
traditii si obiceiuri, mestesuguri din sfera tematica a
pentru valorificarea partimoniului natural, material si
pescuitului si a acvaculturii specifice zonei limitrofe a raului
imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din sfera
Mostistea si a bazinului sau hidrografic.
tematica a pescuitului si a acvaculturii specifice zonei
- Infrastructură de mici dimensiuni pentru a îmbunătăţi
limitrofe a raului Mostistea si a bazinului sau hidrografic.
mediul de viaţă în zonele de pescuit: înfiinţarea de parcuri
- Infrastructură de mici dimensiuni pentru a îmbunătăţi
tematice, mini baze sportive multi-functionale;
Pg. 23-24 Cap.3 mediul de viaţă în zonele de pescuit: înfiinţarea de parcuri
- Diversificarea activitatilor economice in zona pescareasc:
tematice, mini baze sportive multi-functionale;
CONDITII
pensiuni, restaurante cu specific pescaersc; turism cu
- Diversificarea activitatilor economice in zona pescareasc:
11. SPECIFICE
specific pescaresc; pescuit sportiv, educational; activitati de
pct. 3.3 Activitati pensiuni, restaurante cu specific pescaersc; turism cu
mediu aferente pescuitului: colectarea selectiva a
specific pescaresc; pescuit sportiv, educational; activitati
eligibile
deseurilor, instruirea pescarilor sportive, pescuit sustenabil.
de mediu aferente pescuitului: colectarea selectiva a
- Organizare de evenimente ciclice, itinerante: festivaluri,
deseurilor, instruirea pescarilor sportive, pescuit
targuri cu specific pescaresc cu ro de promovare, informare
sustenabil.
si publicitate si dezvoltarea coeziunii sociale
- Organizare de evenimente ciclice, itinerante: festivaluri,
- Actiuni de promovare a specificului local, activitati de
targuri cu specific pescaresc cu ro de promovare,
promovare a gastronomiei pescaresti, activitati de
informare si publicitate si dezvoltarea coeziunii sociale
monitorizare a calitatii apei (bazinul hidrografic Mostistea),
- Actiuni de promovare a specificului local
de mentinere si conservare a habitatelor naturale, activitati
de eliminare a poluarii, etc.
ATENȚIE! Conform art. 5 din HG nr. 347/2016 privind
stabilirea cadrului general de implementare a
operațiunior cofinanțate din F.E.P.A.M. prin POPAM
Pg. 25 Cap.3
2014-2020
CONDITII
Se elimina aceste informatii regeritoare la contributia in
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a)
12. SPECIFICE pct.
natura.
şi
b),
contribuţia
în
natură
este
considerată
eligibilă
3.4 Cheltuieli
dacă îndeplineşte condiţiile impuse de art. 69 alin. (1)
eligibile
din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului.
(2) în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi

Tinand cont de noile
nevoi identificate in
teritoriu,
se
completeaza
activitatile eligibile.

Conform adreselor
DGP-AM
POPAM
nr.
286847
si
286838, prin care
suntem instiintati de
suplimentarea SDL
si posibilitatea de a
deschide noi apeluri,
punem in acord
ghidul solicitantului
masurii M 2.1 cu
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terenuri, clădiri şi imobile.

Ediţia 1/2018
Revizia 0
Pagina 13
Exemplar 1
raportul final de
audit al DGMARE.

(3) Contribuţia în natură constituită din bunurile
prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească
cumulativ şi următoarele condiţii:
a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau
construit de către beneficiar din alte surse de finanţare
decât cele nerambursabile publice;
b) bunurile trebuie să fie libere de orice
sarcini/interdicţii
ce
afectează
implementarea
operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca
obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant,
aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti,
la momentul depunerii cererii de finanţare;
c) contribuţia în natură să fie necesară şi strict legată
de implementarea operaţiunii;
d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator
autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii,
potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul
terenurilor valoarea contribuţiei în natură nu poate
depăşi limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului.
Conform adreselor
DGP-AM POPAM nr.
Pg. 31-33 Cap.3
286847 si 286838, prin
CONDITII
7. Cheltuieli cu amortizarea și leasingul, astfel cum care suntem instiintati
7. Cheltuieli cu amortizarea și leasingul, astfel cum
SPECIFICE
sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului
13.
de suplimentarea SDL
sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului
nr. 347/2016;
Categorii de
nr. 347/2016;
si posibilitatea de a
cheltuieli eligibile
deschide noi apeluri,
punem in acord ghidul
solicitantului masurii M
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ATENȚIE! Conform Art. 6 din HG nr. 347 /2016:
Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a),
amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă
respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 şi pe
cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele
care fac obiectul investiţiei de bază, astfel:
- activele aduse ca aport în natură;
- alte active deținute de solicitant care intră în obiectul
investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în
natură și la a căror achiziționare nu au contribuit
granturile publice.
Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de
implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor
contabile general acceptate.
ATENȚIE! Conform Art. 9 din HG nr. 347/2016, în cazul
leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă
respectă cumulativ prevederile art. 4 și următoarele
condiții specifice:
a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care
fac obiectul contractului de leasing;
b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente
contractului de leasing și sunt justificate cu documente
contabile;
c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a
ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea
de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;
d) sunt respectate prevederile art. 10;
e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al
bunului care face obiectul leasingului financiar, în
maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către
Autoritatea de Management în cadrul contractului de
finanțare.
12. Contribuția în natură.
Contribuția proprie aferentă terenului.
Contribuția proprie pentru investiția de bază
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2.1 cu raportul final de
ATENȚIE! Conform Art. 9 din HG nr. 347/2016, în cazul
leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă audit al DGMARE.
respectă cumulativ prevederile art. 4 și următoarele
condiții specifice:
a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care
fac obiectul contractului de leasing;
b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente
contractului de leasing și sunt justificate cu documente
contabile;
c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a
ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea
de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;
d) sunt respectate prevederile art. 10;
e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al
bunului care face obiectul leasingului financiar, în
maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către
Autoritatea de Management în cadrul contractului de
finanțare.
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Doc1.
Doc1.
Anexa A - Declarația de angajament
Anexa A - Declarația de angajament
Anexa B - Declarație pe propria răspundere privind dubla
Anexa B - Declarație pe propria răspundere privind dubla
finanţare
finanţare
Anexa C - Declarația de eligibilitate
Anexa C - Declarația de eligibilitate
Conform adreselor
Anexa D - Declarația privind respectarea principiului
Anexa D - Declarația privind respectarea principiului DGP-AM POPAM nr.
egalității de șanse
egalității de șanse
Anexa E – Declarație în conformitate cu art. 10, din Reg. UE
286847 si 286838, prin
Anexa E – Declarație în conformitate cu art. 10, din Reg. UE
508/2014
care suntem instiintati
508/2014
Anexa F – Declarație privind nedeductibilitatea TVA
de suplimentarea SDL
Anexa F – Declarație privind nedeductibilitatea TVA
Anexa G – Declarație privind încadrarea în categoria
Anexa G – Declarație privind încadrarea în categoria si posibilitatea de a
IMM,dupa caz.
IMM,dupa caz.
deschide noi apeluri,
Anexa G1 - Declaraţie pe proprie raspundere privind
Anexa G1 - Declaraţie pe proprie raspundere privind punem in acord ghidul
ajutoarele de minimis
ajutoarele de minimis
solicitantului masurii M
Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere
Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere
in dificultate
2.1 cu raportul final de
in dificultate
Anexa H – Bugetul indicativ al proiectului
audit al DGMARE.
Anexa H – Bugetul indicativ al proiectului
Anexa I - Declaraţie acces public la rezultate
*anexele G1 si G2 se vor completa doar de catre acei
*anexele G1 si G2 se vor completa doar de catre acei
beneficiari care se incadreaza in schema de minimis.
beneficiari care se incadreaza in schema de minimis.
Intreprinderile incadrate ca SIEG nu vor completa si depune
Intreprinderile incadrate ca SIEG nu vor completa si depune
anexa G.
anexa G.
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Pg. 35, Pct.4.2
Lista
15. documentelor
anexate cererii
de finantare

Pg. 39, Pct.4.2
Lista
16. documentelor
anexate cererii
de finatare
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Conform adresei DGPAM POPAM nr. 323054
si
Regulamentul (UE) nr.
508/2014 - art. 95, alin.
Doc 4.
Doc 4.
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor /Hotararea 3, lit (b), prin care se
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor /Hotararea
Consiliului Local/Judetean/ Hotararea consiliului de stabileste intensitatea
Consiliului Local/Judetean/ Decizie asociat unic sau
administratie/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru ajutorului public
Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi
persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / nerambursabil si
individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind
membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea conditiile de aplicare a
aprobarea investiţiei, emisă conform actelor constitutive ale
investiţiei, emisă conform actelor constitutive ale acesteia, se pune in
solicitantului
solicitantului
acord ghidul
solicitantului masurii M
1.2 cu Anexa I
Declaratie acces public
la rezultate.
Doc. 11
Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim
30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare, din
care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie
libere
de
orice
sarcini/interdicții
ce
afectează
implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii
având ca obiect dreptul invocat de către potențialul
solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele
judecătorești, la momentul depunerii Cererii de finanțare
* Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de
formare, dotări și lucrări de construcție ce nu se
supun autorizării nu se solicită extras de carte
funciară.
**Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură,
se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să
rezulte că terenurile și imobilele sunt in proprietatea
solicitantului si ca trebuie să fie libere de orice

Doc. 11
Conform adreselor
Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim
30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare, din DGP-AM POPAM nr.
care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie 286847 si 286838, prin
libere
de
orice
sarcini/interdicții
ce
afectează care suntem instiintati
implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii de suplimentarea SDL
având ca obiect dreptul invocat de către potențialul
si posibilitatea de a
solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele
deschide
noi apeluri,
judecătorești, la momentul depunerii Cererii de finanțare
punem
in
acord
ghidul
* Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de
formare, dotări și lucrări de construcție ce nu se solicitantului masurii M
supun autorizării nu se solicită extras de carte 2.1 cu raportul final de
funciară.
audit al DGMARE.
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sarcini/interdicții
ce
afectează
implementarea
operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca
obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant,
aflate în curs de soluționare la instanțele
judecătorești, la momentul depunerii cererii de
finanțare.

Pg. 39, Pct.4.2
Lista
17. documentelor
anexate cererii
de finatare

Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat
ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de
piață a terenului/imobilelor in natura conform art. 69 alin.
1 din regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel
mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanţare).- nu
este cazul

Pg. 40, Pct.4.2
Lista
18. documentelor
anexate cererii
de finantare

Doc 21
Alte documente justificative, după caz (de ex. Pentru
încadrarea în intensitatea sprijinului solicitat la 90% raport emis de către experții tehnici și/sau consilierii de
proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM
- Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către
Ministerul de Justiție din care sa rezulte că proiectul
prezintă caracteristici inovatoare la nivel local.)

Pg. 43 Cap. 6
pct. 6.1
19. Evaluarea
cererilor de
finantare

În cazul în care diminuarea bugetului depășește 20%
din valoarea solicitată spre finanțare, cererea de
finanțare este respinsă, cu exceptia cazului în care
această diminuare intervine ca urmare a neacceptării
contribuţiei în natură aduse de solicitant.

Conform adreselor
DGP-AM POPAM nr.
286847 si 286838, prin
Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat care suntem instiintati
ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de de suplimentarea SDL
piață a terenului/imobilelor in natura conform art. 69 alin.
si posibilitatea de a
1 din regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel
deschide
noi apeluri,
mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanţare).- nu
punem
in
acord
ghidul
este cazul
solicitantului masurii M
2.1 cu raportul final de
audit al DGMARE.
Conform adreselor
DGP-AM POPAM nr.
Doc 21
Alte documente justificative, după caz (de ex. Raport 286847 si 286838, prin
emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate care suntem instiintati
industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de de suplimentarea SDL
Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de
si posibilitatea de a
Justiție din care sa rezulte că proiectul prezintă
deschide
noi apeluri,
caracteristici inovatoare la nivel local. ). Acest document
il solicitam deoarece avem prevăzut în Grila de selecție un punem in acord ghidul
solicitantului masurii M
punctaj (daca este cazul).
2.1 cu raportul final de
audit al DGMARE.
Conform adreselor
În cazul în care diminuarea bugetului depășește 20% DGP-AM POPAM nr.
din valoarea solicitată spre finanțare, cererea de 286847 si 286838, prin
finanțare este respinsă.
care suntem instiintati
de suplimentarea SDL
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Beneficiarul are obligația de a justifica rezonabilitatea
cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ
la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile
din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată,
Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o
ramburseze).
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va
angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim
10%, 50%, respectiv 70% (funcţie de categoria de
beneficiar) din valoarea eligibilă.
(Dovada) Cofinanțarii prin contribuție în natură se
poate depune numai odată cu cererea de finanțare.
Pg. 51-52
Cap. 9 pct. 9.1
20.
Dovada
Cofinantarii

21.

Pg. 56 Cap.12.
Anexe

…
Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură
depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția
proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil
va fi diminuat cu cota procentuală care depășește
contribuția proprie.
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Beneficiarul are obligația de a justifica rezonabilitatea
cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ
la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile
din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată,
Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o
ramburseze).

si posibilitatea de a
deschide noi apeluri,
punem in acord ghidul
solicitantului masurii M
2.1 cu raportul final de
audit al DGMARE.

Conform adreselor
DGP-AM POPAM nr.
286847 si 286838, prin
care suntem instiintati
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va
de suplimentarea SDL
angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim
50%, respectiv 70% (funcţie de categoria de beneficiar) si posibilitatea de a
deschide noi apeluri,
din valoarea eligibilă.
punem in acord ghidul
solicitantului masurii M
2.1 cu raportul final de
audit al DGMARE.

Anexa A - Declarație de angajament
Conform adreselor
Anexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea DGP-AM POPAM nr.
Anexa A - Declarație de angajament
Anexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
286847 si 286838, prin
Anexa C - Declarația de eligibilitate
dublei finanțări
Anexa D - Declarația privind respectarea principiului care suntem instiintati
Anexa C - Declarația de eligibilitate
de suplimentarea SDL
Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse
Anexa E - Declarația pe propria răspundere în conformitate si posibilitatea de a
egalității de șanse
Anexa E - Declarația pe propria răspundere în conformitate cu art.10 alin.5 din Reg. 508/2014
deschide noi apeluri,
Anexa F - Declarație privind eligibilitatea TVA Anexa
cu art.10 alin.5 din Reg. 508/2014
punem in acord ghidul
Anexa G - Declarație privind încadrarea întreprinderii în
Anexa F - Declarație privind eligibilitatea TVA Anexa
solicitantului masurii M
Anexa G - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
Anexa G1 – Declaraţie pe proprie răspundere privind 2.1 cu raportul final de
categoria IMM
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Anexa G1 – Declaraţie pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis
audit al DGMARE.
ajutoarele de minimis
Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere
Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate
in dificultate
Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului
Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului
Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare
Anexa I - Declaraţie acces public la rezultate
Anexa 2 – Cererea de finantare
Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare Anexa 2C - Lista de verificare a conformității administrative
Anexa 2 – Cererea de finantare
şi eligibilității.
Anexa 2C - Lista de verificare a conformității administrative Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în
şi eligibilității.
vederea contractării
Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în Anexa 3 (E)- Grila De Evaluare Calitativă - Economica
vederea contractării
Anexa 3 (T)- Grila de Evaluare Calitativa - Tehnica
Anexa 3 (E)- Grila De Evaluare Calitativă - Economica
Anexa 4 – Grila de selecție.
Anexa 3 (T)- Grila de Evaluare Calitativa - Tehnica
Anexa 5 - Notificare informații suplimentare
Anexa 4 – Grila de selecție.
Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selecție
Anexa 5 - Notificare informații suplimentare
Anexa 7 - Contract Finanţare
Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selecție
Anexa 8 - Memoriu justificativ
Anexa 7 - Contract Finanţare
Anexa 9 – Planul de afaceri
Anexa 8 - Memoriu justificativ
Anexa 10 – Formular de identificare financiară
Anexa 9 – Planul de afaceri
Anexa 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza
Anexa 10 – Formular de identificare financiară
întocmirii proiecțiilor financiare
Anexa 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza Anexa 12 – Măsuri de informare și publicitate
întocmirii proiecțiilor financiare
Anexa 13 – Solicitare de renunțare la Cererea de finanțare
Anexa 12 – Măsuri de informare și publicitate
Anexa 14 – Graficul de Rambursare
Anexa 13 – Solicitare de renunțare la Cererea de finanțare Anexa lista codurile CAEN – schema de minimis
Anexa 14 – Graficul de Rambursare
Anexa_Anexe financiare
Anexa lista codurile CAEN – schema de minimis
Anexa_Anexe financiare
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Pct. 15 Proiectul respecta intensitatea ajutorului public,
respetiv respectarea prevederilor regulamentului nr.
508/2014 –art. 95 si nu depaseste valoarea maxima
eligibila precizata in Ghidul Solicitantului?
Se verifică respectarea procentului de finanţare
nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului.
Se verifica Anexa G Declaratia privind incadrarea in IMM.
Se verifica conformitatea si autenticitatea raportului emis
de catre expertii tehnici si/sau consilierii de proprietate
industriala/ intelectuala atestati de catre OSIM- Oficiul de
Stat pentru Inventii si Marci si/sau de catre Ministerul de
Justitie, din care sa rezulte ca proiectul prezinta
caracteristici inovatoare, dupa caz la nivel local.
Se verifica daca expertul este autorizat (autorizatie in
vigoare) pentru a desfasura aceasta activitat, respectiv
sa fie atestati de catre OSIM si/sau de catre Ministerul de
Justitie.
Se verifica Anexa I. Declaratie pe proprie raspundere
privind asigurarea accesului publicului la rezultatele
proiectului acolo unde este cazul.
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Pct. 15 Proiectul respecta intensitatea ajutorului public si
nu depaseste valoarea maxima eligibila precizata in
Ghidul Solicitantului?
Se verifică respectarea procentului de finanţare
nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului.
Se verifica Anexa G Declaratia privind incadrarea in IMM.

Conform adreselor
DGP-AM POPAM nr.
286847 si 286838, prin
care suntem instiintati
de suplimentarea SDL
si posibilitatea de a
deschide noi apeluri,
punem in acord ghidul
solicitantului masurii M
2.1 cu raportul final de
audit al DGMARE.

Se verifica documentele statutare ale solicitantului in
vederea stabilirii interesului colectiv sau daca beneficiarul
este colectiv in sensul prevederilor Ghidului Solicitantului

Pct.18 Proiectul se încadrează în perioada maximă de
timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului
Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada
maximă de implementare a proiectului. Se verifica
cererea de finanțare, Studiu de fezabilitate, Memoriu
justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în
durata de 24 luni

Pct.18 Proiectul se încadrează în perioada maximă de
timp
pentru
implementare
stabilită
în
Ghidul
solicitantului?
Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada
maximă de implementare a proiectului. Se verifica
cererea de finanțare, Studiu de fezabilitate, Memoriu
justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în
perioada maxima de timp stabilita de GS, respectiv pana
la data de 31.12.2023.
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Anexa 3(T)
Grila de
Evaluare
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tehnică
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CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI

1.
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CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI

1.1
Coerenţa documentaţiei tehnice (SF/DALI/PT/MJ)
si a cererii de finantare. Datele sunt suficiente, corecte şi
justificate
Piesele scrise sunt complete și respectă în
totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza
tehnica, audit energetic (daca este cazul).

1.1
Coerenţa documentaţiei tehnice (SF/DALI/PT/MJ)
si a cererii de finantare. Datele sunt suficiente, corecte şi
justificate
Piesele scrise sunt complete și respectă în
totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza
tehnica, audit energetic (daca este cazul).

Părţile desenate sunt complete şi corespund cu
părţile scrise, daca este cazul
Devizul general/devizele pe obiect respectă
metodologia în conformitate cu modelul cadru
solicitat/legislatie in vigoare. Devizele (general şi pe
obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns
corelate cu evaluarile/ memoriile tehnice si caietele de
sarcini, acolo unde este cazul
1.2
Calitatea propunerii. Proiectul este realist în raport
cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei
promovate
Memoriul justificativ/cererea de finantare este clar
prezentata
Graficului de implementare a activităţilor este
corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică

Părţile desenate sunt complete şi corespund cu
părţile scrise, daca este cazul
Devizul general/devizele pe obiect respectă
metodologia în conformitate cu modelul cadru
Conform adreselor
solicitat/legislatie in vigoare. Devizele (general şi pe
DGP-AM
POPAM nr.
obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns
corelate cu evaluarile/ memoriile tehnice si caietele de 286847 si 286838, prin
sarcini, acolo unde este cazul
care suntem instiintati
1.2
Calitatea propunerii. Proiectul este realist în raport de suplimentarea SDL
cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei
si posibilitatea de a
promovate
deschide
noi apeluri,
Memoriul justificativ/cererea de finantare este clar
punem
in
acord
ghidul
prezentata
Graficului de implementare a activităţilor este solicitantului masurii M
corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică
2.1 cu raportul final de
audit al DGMARE.
1.3
Corelarea între obiectivele proiectului şi rezultatele
acestuia.
Solicitantul demonstrează modul in care proiectul este
parte integrantă a strategiei locale si modul in care
proiectul
contribuie
la
atingerea
obiectivelor
Strategiei/Masurii.
Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în
perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului
sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în
cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor
echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice.
Rezultatele şi indicatorii sunt corelaţi cu activităţile şi
ţintele stabilite. Sunt fezabile? Sunt identificate riscuri şi

1.3
Corelarea între obiectivele proiectului şi rezultatele
acestuia.
Solicitantul demonstrează modul in care proiectul este
parte integrantă a strategiei locale si modul in care
proiectul
contribuie
la
atingerea
obiectivelor
Strategiei/Masurii.
Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în
perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului
sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în
cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor
echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice.
Rezultatele şi indicatorii sunt corelaţi cu activităţile şi
ţintele stabilite. Sunt fezabile? Sunt identificate riscuri şi
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mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor?

mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor?

2.

2.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

2.1
Solicitantul dovedeşte capacitatea tehnică de a
asigura menţinerea rezultatelor şi efectelor proiectului
după încheierea proiectului şi încetarea finanţării
nerambursabile.
2.2
In cazul structurilor de primire turistica/ alimentatie
publica, solicitantul si-a luat angajamentul de a introduce
investitia in circuitul turistic

2.1
Solicitantul dovedeşte capacitatea tehnică de a
asigura menţinerea rezultatelor şi efectelor proiectului
după încheierea proiectului şi încetarea finanţării
nerambursabile.
2.2
In cazul structurilor de primire turistica/ alimentatie
publica, solicitantul si-a luat angajamentul de a introduce
investitia in circuitul turistic

3
CAPACITATEA
SOLICITANTULUI
DE
A
IMPLEMENTA PROIECTUL
3.1
Resursele
umane
pentru
implementarea
proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experienţă).

3
CAPACITATEA
SOLICITANTULUI
DE
A
IMPLEMENTA PROIECTUL
3.1
Resursele
umane
pentru
implementarea
proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experienţă).

Atribuţiile membrilor echipei de proiect sunt clar
definite şi sunt adecvate metodologiei de implementare a
proiectului
4.
INCADRAREA IN PREVEDERILE ART.95, ALIN 3
DIN REGULAMENTUL 508/2014

Atribuţiile membrilor echipei de proiect sunt clar
definite şi sunt adecvate metodologiei de implementare a
proiectului

4.1
Proiectul are caracteristici inovatoare după caz, la
nivel local
4.2
Proiectul este in interes colectiv
4.3
Proiectul are beneficiar colectiv
4.4
Beneficiarul dovedește in cadrul proiectului
ca va asigura accesul publicului la rezultatele proiectului
1.
Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor
specifice ale măsurii 35
a. Consolidarea infrastructurii si a serviciilor
Anexa 4 – Grila
necesare pentru valorificarea partimoniului natural,
de selectie 2.1.
material si imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din
sfera tematica a pescuitului si a acvaculturii specifice
zonei limitrofe a raului Mostistea si a bazinului sau

1.
Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor
Conform adreselor
specifice ale măsurii - 40
DGP-AM POPAM nr.
a. Consolidarea infrastructurii si a serviciilor 286847 si 286838, prin
necesare pentru valorificarea partimoniului natural,
care suntem instiintati
material si imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din
de
suplimentarea SDL
sfera tematica a pescuitului si a acvaculturii specifice
si posibilitatea de a
zonei limitrofe a raului Mostistea si a bazinului sau
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hidrografic.- 35
b. Infrastructură de mici dimensiuni pentru a
îmbunătăţi mediul de viaţă în zonele de pescuit:
înfiinţarea de parcuri tematice, mini baze sportive multifunctionale; - 30
c. Diversificarea activitatilor economice in zona
pescareasc: pensiuni, restaurante cu specific pescaersc;
turism cu specific pescaresc; pescuit sportiv, educational;
activitati de mediu aferente pescuitului: colectarea
selecgtiva a deseurilor, instruirea pescarilor sportive,
pescuit sustenabil. - 25
d. Actiuni de promovare a specificului local - 20
2.
Crearea de noi locuri de muncă sau menţinerea
locurilor de muncă existente: - 40
I.
Crearea de noi locuri de muncă - 30
a. ≥ 3 noi locuri de muncă ENI; - 30
b. 2 noi locuri de muncă ENI; - 25
c. 1 loc nou de muncă ENI; - 15
II. Menținerea locurilor de muncă existente - 10
a. ≥ 3 locuri de muncă existente; - 10
b. 2 locuri de muncă existente; - 6
c. 1 loc de munca menținut. – 5
3.
Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor
eligibile - 10
a. aport in natura si/sau sursa de finantare proprie
sau atrasa intre 41%-50% -10
b.
aport in natura si/sau sursa de finantare
proprie sau atrasa intre 31%-40% - 8
c. aport in natura si/sau sursa de finantare proprie
sau atrasa intre 21%-30% - 6
c. aport in natura si/sau sursa de finantare proprie
sau atrasa de 20% - 4
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hidrografic.- 20
deschide noi apeluri,
b.Infrastructură de mici dimensiuni pentru a punem in acord ghidul
îmbunătăţi mediul de viaţă în zonele de pescuit: solicitantului masurii M
înfiinţarea de parcuri tematice, mini baze sportive multi2.1 cu raportul final de
functionale;-25
audit al DGMARE.
c. Diversificarea activitatilor economice in zona
Totodata
completam
pescareasc: pensiuni, restaurante cu specific pescaersc;
punctul
(d)
conform
turism cu specific pescaresc; pescuit sportiv, educational;
activitati de mediu aferente pescuitului: colectarea modificarile aduse GS.
selecgtiva a deseurilor, instruirea pescarilor sportive,
pescuit sustenabil. - 40
d. Actiuni de promovare a specificului local,
activitati de promovare a gastronomiei pescaresti,
activitati de monitorizare a calitatii apei (bazinul
hidrografic Mostistea), de mentinere si conservare a
habitatelor naturale, activitati de eliminare a poluarii, etc.
- 30
2.
Crearea de noi locuri de muncă sau menţinerea
locurilor de muncă existente: - 35
I.
Crearea de noi locuri de muncă - 25
a. ≥ 3 noi locuri de muncă ENI; - 25
b. 2 noi locuri de muncă ENI; - 20
c. 1 loc nou de muncă ENI; - 15
II.Menținerea locurilor de muncă existente - 10
a. ≥ 3 locuri de muncă existente; - 10
b. 2 locuri de muncă existente; - 6
c. 1 loc de munca menținut. – 5
3.
Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor
eligibile - 10
a. sursa de finantare proprie sau atrasa intre 41%50% - 10
b. sursa de finantare proprie sau atrasa intre 31%40% - 8
c. sursa de finantare proprie sau atrasa intre 21%30% - 6
d. sursa de finantare proprie sau atrasa de 20% - 4
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1.3. Succesiunea modificarilor Ghidului solicitantului
Nr.
Crt.

1.

Descrierea succinta a modificarii si
completarii ghidului, temeiul legał,
prevederi procedurale

Numarul si tipul documentului
prin care s-a efectuat
modificarea si completarea
ghidului

Punerea in acord a ghidurilor
solicitantului cu Regulamentului(UE)
nr. 508/2014 - art. 95, respectiv
indeplinirea criteriului privind
caracteristicile inovatoare, după caz
la nivel local – Intensitatea ajutorului
public

NOTA JUSTIFICATIVA
PENTRU MODIFICAREA SI
COMPLETAREA GHIDULUI
Nr. 27/23.02.2022

Intocmit Expert FLAG/Expert extern
Numele si prenumele

Ghita Radu Cristian
Observatii nu este cazul
Semnatura

Data 12.05.2022
Avizat,
Manager Flag Valea Mostistei
Numele si prenumele

Costea Voicu Ion
Observatii nu este cazul
Semnatura

Data
aprobarii

23.03.2022

Data de la care se
aplica ghidul
modificat si
completat

23.03.2022

