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Referitor la solicitările de clarificări privind documentația pentru depunerea cererilor de finanţare 

în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată finanţată prin Programul Operaţional pentru Pescuit 
și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă 
şi sporirea coeziunii teritoriale,  vă comunicăm următoarele: 

 
 

Nr. Solicitare clarificari Raspuns clarificare 

1.  

Cheltuielile cu servicii prevăzute în ghidul 
solicitantului, mai exact la 14.1 Cheltuieli cu 
servicii pentru organizarea de evenimente şi 
cursuri de formare, pot fi atribuite personalului 
de implementare, sau personalului care va fi 
angajat pentru funcționarea centrului, sau se 
pot organiza cursuri de formare pentru membrii 
comunității în vederea angajării? 

Cheltuielile privind cursurile de formare se 
adreseaza exclusiv pescarilor si sotiilor 
acestora. 

2.  

Echipa de implementare a operațiunii poate 
include doar un manger de proiect și un 
responsabil financiar? 

Echipa de implementare trebuie sa aiba 
urmatoarea componențăȘ un manager de 
proiect, un contabil și un expert de 
specialitate 

3.  

Echipa de implementare a operațiunii trebuie să 
fie angajată pe toată perioada de desfășurare a 
proiectului, sau poate fi angajată pentru o 
perioadă mai mică de timp? 

Echipa de implementare a proiectului va fi 
activa si va avea componența obligatorie pe 
toata durata de implementare a proiectului. 

4.  

Având în vedere faptul că proiectul prevede 
lucrări de reabilitare asupra unei clădiri aflate în 
domeniul public al Comunei Bălușeni, este 
necesar raportul de evaluare întocmit de un 
expert autorizat ANEVAR, independent de 
solicitant, privind valoarea de piață a aportului 
în natură adus conform art.69 alin 1 din 
Regulamentul (UE) nr.1303/2013? 

Cand o cladire este adusa ca aport in natura, 
este obligatoriu ca evaluarea acesteia sa fie in 
baza unui raport de evaluare intormit de un 
expert ANEVAR.  
In situatia in care cererea de finantare care 
vizeaza reabilitarea cladirii este depusa pe 
Masura 2 - Cresterea accesibilitatii si 
atractivitatii zonelor piscicole inclusiv 
protejarea biodiversitatii de pe teritoriul FLAG, 
unde sprijinului financiar nerambursabil este 
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de 100% pentru organismele de drept public, 
nu este necesar raportul de evaluare întocmit 
de un expert autorizat ANEVAR. 

 
 
 

Manager, 
Ovidiu Tabarcea 
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