
ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ  

IAZURILE MOLDOVEI 

PROCEDURA OPERATIONALA DE 

EVALUARE SI SELECTIE 

Cod POES e.I.r.1 

Editia 1 

Revizia 1/2022 
Pagina 1 

Exemplar 1 
 

1 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  
DE EVALUARE SI SELECȚIE 

 
 
 

Cod POES e.I.r.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ  

IAZURILE MOLDOVEI 

PROCEDURA OPERATIONALA DE 

EVALUARE SI SELECTIE 

Cod POES e.I.r.1 

Editia 1 

Revizia 1/2022 
Pagina 2 

Exemplar 1 
 

2 
 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a 

reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 

Nr. 
crt. 

Tipul actiunii Nume si prenume Functia/compartiment Semnatura/ 
data 

1  
Elaborat 

 
Tabarcea Ovidiu 

 
Manager de proiect 
 

13.05.2022 

2  
Avizat 

 
Gheorghe Nistor 

 
Președinte 
 

13.05.2022 

 
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

Nr. 
crt. 

Editia/revizia Capitol/anexa revizuita 

Tip revizie 
M- modificare, 
A – adaugare 
E – eliminare 

Data la care 
intra in 
vigoare 
revizia/editia 

1 Editia 1, 
revizia 0 

Elaborarea Editiei I a Procedurii 
operationale de evaluare si selectie, 
revizia 0 

N/A Data aprobarii 
de catre DGP 
AM POPAM 

1 Editia 1, 
revizia 1 

Elaborarea Editiei I a Procedurii 
operationale de evaluare si selectie, 
revizia 1 

M Data aprobarii 
de catre DGP 
AM POPAM 

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

ediției procedurii operaționale 
Dupa aprobarea de catre DGP AM POPAM, documentul scanat se distribuie intregului personal al 
Asociatiei Zona Pescărească Iazurile Moldovei, precum si tuturor celor interesati prin intermediul 
paginii web http://piscicultorulbt.ro. 
 

4. Scopul 
Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent procesului de evaluare și 

selectare a cererilor de finanțare care vor fi finanțate din Strategia de dezvoltare locală  a zonei 

pescărești Iazurile Moldovei Botoșani-Iași în cadrul POPAM 2014-2020, vizându-se promovarea 

unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor comunitare.  

Aceasta procedură urmărește asigurarea unui cadru legal, corect, eficient, operativ și 

transparent al procesului de evaluare și selecție a solicitărilor de finanțare și este utilizată de 

către experții tehnici implicați în aceasta etapa de evaluare și de către membrii parteneriatului 

AZPIM în cadrul etapei de selecție. 

Procesul de evaluare calitativa tehnică - economică şi selecţie a proiectelor trebuie să asigure: 

- aplicarea cu strictețe a principiului tratamentului egal între propunerile primite; 
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- obiectivitatea şi echitatea evaluărilor şi punctajelor acordate fiecărei propuneri de proiect; 

- că deciziile luate şi punctajele acordate sunt justificate corespunzător; 

- că justificările şi clarificările formulate sunt concise, complete şi uşor de înţeles; 

- documentele de evaluare şi selecţie includ informaţiile relevante pentru a permite luarea unei 

decizii fundamentate la nivelul Comisiei de selecţie cu privire la respingerea sau aprobarea 

propunerii de finanţare. 

5. Domeniul de aplicare 
Prezenta procedura se refera la procesul de evaluare tehnico-economica si de selectie a 
cererilor de finantare destinate obtinerii de sprijin financiar nerambursabil din cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești Iazurile Moldovei finanțată prin Programului 
Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime  2014 - 2020. 

6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale) 
6.1 Legislatie UE 

• Regulamentul (UE) nr.508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri 

Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) 

nr.1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de 

stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind 

prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni. 

• Regulamentul de punere in 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 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 de dezvoltare regională, și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare. 

• Regulamentul Delegat (UE) nr.480/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 

• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului; 
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• Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, 

Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare 

aplicabile bugetului general al Uniunii. 

• Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor 

financiare ale comunităților Europene 

• Regulamentul delegat (UE)2015/2252 al Comisii 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) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului 

Operațional “Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru Romania, 

pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România, 

cu modificările și completările ulterioare. 

• Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 

107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis 

acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general. 

6.2  Legislație natională 
• OUG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr. 246/2005 

• OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 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 si pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul garantării, cu modificările si completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară 

a fondurilor europene nerambursabil 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 si pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării; 

• Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020. 
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• Ordinul ministrului agriculturii și Dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei 

detaliate cu cheltuielile eligibile pentru Operaționale finanțate în cadrul Programului 

Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  

• Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  

• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.  

• HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru 

al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice 

• HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice 

• Ordnanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naținale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

• OUG nr. 234/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare; 

• OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a 

florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

• Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și 

societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

• Hotarârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară 

a 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, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării; 

• HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată 

prin LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;  
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• Ordinul nr. 208/2016 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 332/2008 privind 

înscrierea unităților de producție în acvacultură în Registrul unităților de acvacultură și 

eliberarea liceențelor de acvacultură, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 772/2007 privind criteriile de 

recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii; 

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

măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;  

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea 

Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului 

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare;  

• Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 

competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene; 

• Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

• Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  

• HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice; 

• HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice; 

• ORDIN 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; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările 

ulterioare; 

• H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 

2014- 2020;  

• Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare;  

• Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu cu modificările și completările ulterioare; 
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• Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată 2014 cu modificările și 

completările ulterioare; 

• O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică cu aprobată prin 

Legea nr. 324 din 8 iulie 2003; 

• Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

• Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 

industriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate cu modificările și completările ulterioare. 

6.3 Alte documente relevante 
• Strategia de dezvoltare locală a zonei Pescărești Iazurile Moldovei 

• Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;  

• Regulamentul de Organizare şi Funcționare a AZPIM; 

• Regulamentul Intern AZPIM; 

• Fișe post AZPIM Botoșani; 

• Contract de finanțare nerambursabilă nr. 101/28.12.2017; 

• Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM 

• Ghidul pentru FLAG-uri în vederea implementării SDL pentru pescuit 

• Ghidul solicitantului pentru Masura M1 

• Ghidul solicitantului pentru Masura M2 

7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedura 
7.2 Definiții ale termenilor 

Nr. 
crt. 

Termen Definitie 

1. 
Autoritate de 
Management 

Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management 
pentru POPAM, structura organizatorica in cadrul MADR 
responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020. 

2. Beneficiar 
Organism   public  sau  privat  ce   beneficiaza  de sprijin 
financiar din FEPAM incadrul unui contract de finantare 
nerambursabila  in vigoare. 

3. Contestatar 
Beneficiar sau solicitant care depune o contestatie  impotriva 
unui act administrativ emis de DGP-AMPOPAM care este 
contrara opiniei si  intereselor sale. 

4. 
Programul Operational 
pentru Pescuit si Afaceri 
Maritime 

Document aprobat de CE, elaborat de Romania, care contine 
o strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, 
pentru a fi implementate cu finantare din FEPAM. 

5. Solicitant 
Orice persoana fizica sau juridica ce solicita acordarea de 
sprijin financiar din FEPAM si nu a incheiat inca un contract 
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de finantare nerambursabila. 

6. 
Contract de finanţare/ 
Angajament juridic 

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; 

7. Ghidul solicitantului 

Document elaborate de FLAG prin care se informeaza 
potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de 
acordare a unui sprijin public nerambursabil din Fondul 
European pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare 
masura din cadrul SDL 

8. Neregula 

Orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care 
rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator 
economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea 
bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea 
bugetului general cu o cheltuială nejustificată 

9. Frauda 

Infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi 
speciale. 

 

7.2 Abrevieri ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  AM Autoritatea de Management 

2.  DGP-AMPOPAM 
Direcţia Generala pentru Pescuit - Autoritatea de 
Management pentru POPAM 

3.  FEPAM Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime 
4.  MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
5.  FLAG Grup de Actiune Locala pentru Pescuit 
6.  AZPIM Asociatia zona pescareasca Iazurile Moldovei 
7.  CR Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM 
8.  SC Serviciu control 
9.  SDL Strategie de dezvoltare locală 

10.  POPAM 
Programul operational pentru pescuit și 
afaceri maritime 

 
8. Descrierea activitatii 
8.1. Generalitati 
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Procedura de evaluare și selectare a cererilor de finanțare distinge activități pe care experții tehnici ai 

AZPIM și/sau experți externalizați urmează să le realizeze în legătura cu analizarea cererilor de finanțare 

prin care se solicită sprijin în cadrul SDL, activități care au în vedere următoarele: 

- Evaluarea calitativă tehnică și economică a cererilor de finanțare, 

- Punctarea cererilor de finanțare. 

- Selectarea cererilor de finanțare depuse de către potențialii beneficiari. 

Principalele activități ale procesului de evaluare și selectare a cererilor de finanțare care implică membrii 

Comisiei de Selecție sunt următoarele: 

- Selecția cererilor de finanțare 

 

8.2. Documente utilizate 
8.2.1. Lista si proveniența documentelor utilizate 

 

Nr. Denumire Provenienta 

1.  Grile de evaluare calitativa tehnica/economica  FLAG AZPIM 

2.  Grile de punctaj FLAG AZPIM 

3.  Criterii de departajare selectie FLAG AZPIM 

4.  Notificare evaluare calitativa si punctaj FLAG AZPIM 

5.  Notificare selectie FLAG AZPIM 

6.  Raport CSP FLAG AZPIM 

7.  Notificare solicitare a informatiilor suplimentare FLAG AZPIM 

8.  Cerere de renuntare la cererea de finantare FLAG AZPIM 

9.  Declaratie de evitare a conflictului de interese FLAG AZPIM 

10.  Pista de audit FLAG AZPIM 

11.  Lista CF in ordinea descrescatoare a punctajului FLAG AZPIM 

12.  Lista CF respinse in etapele anterioare FLAG AZPIM 

13.  Lista CF propuse pentru respingere FLAG AZPIM 

14.  Lista proiectelor selectate si propuse spre finantare FLAG AZPIM 

15.  Borderoul de transmitere a documentelor FLAG AZPIM 

16.  Lista documentelor necesare contractarii FLAG AZPIM 

17.  Declarație disponibilitate expert extern FLAG AZPIM 

18.  Proces Verbal de predare-primire FLAG AZPIM 

19.  Notificare comisie de evaluare cu dosarele ce urmează 
a fi evaluate 

FLAG AZPIM 

20.  Raportul Comisiei de evaluare tehnica si financiara FLAG AZPIM 

 
8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate: 

 

o Grila de evaluare calitativă tehnică este documentul emis de către experții tehnici FLAG 

implicați în evaluarea calitativă tehnică a unei cereri de finanțare depusă de solicitant în 

cadrul SDL care cuprinde criterii de evaluare calitativă. 
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o Grila de evaluare calitativă economică este documentul emis de către experții tehnici FLAG 

implicați în evaluarea calitativă economică a unei CF depusă de solicitant în cadrul SDL care 

cuprinde criterii de evaluare calitativă. 

o Grila de punctaj evaluare tehnică-economică este documentul emis de către experții tehnici 

FLAG implicați în evaluarea tehnică-economică unei cereri de finanțare depusa de solicitant 

în cadrul SDL care cuprinde criterii de punctaj. 

o Notificare evaluare calitativă și punctaj este documentul emis de către expertii tehnici FLAG 

prin care solicitantul este informat despre punctajul obținut în urma etapei de evaluare 

calitativă tehnică și economică.  

o Criterii de selecție - document emis de către experții tehnici FLAG și aprobat de 

parteneriatul AZPIM, prin Hotărâre AGA, pe baza cărora se va face selecția proiectelor 

depuse. 

o Proces verbal predare primire documente la CSP – document emis de către experții tehnici 

FLAG in baza căruia managerul AZPIM predă documentația aferentă CF spre comisia de 

selecție a proiectelor CSP. 

o Raport CSP este un document emis de Comisia de selecție a proiectelor prin care se face 

prioritizarea și selecția proiectelor depuse. 

o Notificare selecție este documentul emis de către experții tehnici FLAG în baza raportului de 

selecție al CSP, transmis solicitantului, prin care aceste este informat asupra selectării spre 

finanțare a cererii de finanțare depuse. 

o Notificare de solicitare de informații suplimentare este documentul emis de către experții 

tehnici FLAG implicați in etapa de evaluarii calitative tehnice și economice/selecție unei 

cereri de finanțare, care este transmis solicitantului in vederea clarificării anumitor aspecte 

din cererea de finanțare. 

o Lista CF in ordine descrescătoare punctajului este un document emis de către experții 

tehnici FLAG și care este înaintat spre CSP în vederea selectiei. 

o Lista CF respinse în etapele anterioare este un document emis de către experții tehnici FLAG 

și care este înaintat spre CSP. 

o Lista CF propuse spre respingere este un document emis de către experții tehnici FLAG cu 

propunerile pentru respingere și care este înaintat CSP. 

o Lista proiectelor selectate și propuse spre finanțare este un document emis de către experții 

tehnici FLAG în baza Raportului CSP. 

o Borderoul de transmitere a documentelor un document emis de către experții tehnici FLAG 

și în baza căruia se predau la DGP-AMPOPAM documentația proiectelor selectate de AZPIM 

și propuse spre finanțare. 

o Cerere de renunțare la cererea de finanțare este documentul transmis de către 

reprezentantul legal al solicitantului către FLAG in vederea renunțării la cerere de finanțare 

depusă. 
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o Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase -  

document emis de către experții tehnici FLAG, in baza căruia este predat exemplarul original 

al CF retrasa. 

o Declarație de evitare a conflictului de interese este documentul asumat de către experții 

tehnici FLAG nominalizați pentru a realiza evaluarea calitativa tehnică-economică, de către 

membrii parteneriatului AZPIM care realizează selecția proiectelor. 

o Pista de audit  este documentul completat de către experții tehnici FLAG cu ocazia evaluarii 

calitative tehnice sieconomice, precum si a selecției unei cereri de finanțare. 

 

8.3. Resurse necesare 
8.3.1 Resurse materiale 

o Echipamente informatice; 
o Mijloace de comunicare: telefon, e-mail, fax; 

 
8.3.2. Resurse umane 

o Conform ROF si fiselor de post: expertii tehnici FLAG si membrii parteneriatului FLAG AZPIM. 
 
 

8.3.3. Resurse financiare 
o Sunt asigurate conform Bugetului Indicativ al costurilor de funcționare și animare al FLAG 

AZPIM. 
 

9. Modul de lucru 
Cererile de finanțare conforme administrativ și eligibile sunt evaluate din punct de vedere 
tehnic și economic pe baza grilelor de evaluare calitativă tehnică și economică, a grilelor de 
punctaj. Selecția cererilor de finanțare se face după finalizarea evaluării calitative tehnice și 
economice, de către parteneriatul AZPIM în baza criteriilor de selecție aprobate prin AGA a 
AZPIM pentru fiecare măsură în parte. 
Declarația conflictului de interese POECI01 se va semna pentru fiecare cerere de finanțare în 
parte, de personalul AZPIM/evaluatori externi care realizează evaluarea precum și de către 
membrii parteneriatului AZPIM care realizează selecția acestora. 
AZPIM Botoșani va organiza depunerea de proiecte în cadrul sesiunilor închise, astfel încât 
selecția va fi realizată în baza competiției între cererile de finanțare depuse în cadrul aceluiași 
apel și care au fost declarate eligibile. Selecția proiectelor în vederea finanțării nerambursabile 
se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării calitative tehnice 
și economice și în baza criteriilor de selecție, în limita sumelor disponibile aferente apelului. La 
punctaje egale se va aplica principiul prioritizării menționat în criteriile de selecție. Vor fi 
prioritizate proiectele care creează cele mai multe locuri de muncă, mențin cele mai multe 
locuri de muncă și care vizează anumite activităţi considerate de interes în realizarea SDL a 
AZPIM.  
Pentru sesiunile închise, AZPIM Botoșani va publica pe site-ul propriu lansarea apelului, la sediu 
și în mass-media, precizând suma alocată și perioada de depunere. 
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Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 
2014 – 2020, conform procedurii de „Evaluare flux scurt” (elaborată de MDRAPFE). 
Verificarea/evaluare/selectia se va realiza pe format hartie. Ulterior, verificarii evaluarii 
conformitatii si eligibilitatii precum si a celor tehnice si financiare, FLAG va urmari incarcarea in 
cadrul apelurilor istorice - Evaluare flux scurt, conform procedurilor SMIS. 
  
9.1. Evaluarea calitativă tehnică și economică a cererii de finanțare 
 
Activitățile procesului de evaluare calitativă tehnică și economică a cererilor de finanțare sunt: 

1. Evaluarea calitativă tehnică a cererilor de finanțare prin întocmirea Grilelor de evaluare 
calitativă tehnică POES1.2 pentru măsurile 1 și 2.  

2. Evaluarea calitativă economică a cererilor de finanțare prin întocmirea Grilelor de 
evaluare calitativă economică POES1.1 pentru măsurile 1 și 2. 

3. Întocmirea grilelor de punctaj POES2.1 pentru masura 1, POES2.2 pentru măsura 2, 
pentru a realiza o ierarhie a proiectelor dupa punctajul obținut. 

După aprobarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare, managerul 
AZPIM nominalizează în termen de 1 zi lucrătoare, doi experți tehnici din cadrul AT AZPIM, un 
expert tehnic și unul economic (Serviciu externalizat). În vederea evaluării calitative tehnice și 
economice care vor completa grilele de evaluare calitativă tehnică POES1.2 pentru măsurile 1 și 
2, grilele de evaluare calitativă economică POES1.1 pentru măsurile 1 și 2, grilele de punctaj 
POES2.1 pentru masura 1, POES2.2 pentru măsura 2, pentru a realiza o ierarhie a proiectelor 
după punctajul obținut. În cazul în care, evaluatorii sunt insuficienți, se vor contracta servicii 
externe de evaluare tehnică și financiară, care vor aplica prezenta procedură. 
 
9.1.1. Evaluarea calitativă a cererilor de finanțare 
 
Evaluarea calitativă tehnică și economică se va realiza de către fiecare ET în parte, pe baza 
grilelor de evaluare calitativă tehnică/economică. Astfel în termen de 5 zile lucrătoare, fiecare 
expert va completa grilele de evaluare calitativă tehnică/economică și va justifica la rubrica 
observații din grilă opțiunea aleasă pentru fiecare criteriu/subcriteriu. Evaluatorii pot cere 
informatii suplimentare dacă este cazul. 
Experții tehnici/evaluatorii externi pot cere solicitantului modificarea bugetului proiectului 
pentru corectarea anumitor erori, precum și în sensul reducerii acestuia, astfel: 
- Cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile 
- Cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care: 

o Fie nu au legătură directă cu activitățile propuse; 
o Fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului; 
o Fie sunt disproporționate în raport cu obiectul proiectului; 
o Fie nu sunt rezonabile.  

Proiectele care au valoarea nerambursabilă mai mare decât cea prevăzută în apelul de selecție 
nu vor putea fi selectate, decât în cazul în care diferența de sumă devine neeligibilă. 
Grilele de evaluare calitativă tehnică/economică întocmite de cei doi experți (tehnic și 
economic) sunt verificate și aprobate/respinse de către managerul FLAG în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la primirea acestora. 
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După completarea grilelor de evaluare calitativă tehnică și economică, se vor completa grilele 
de punctaj, pentru a realiza o ierarhie a proiectelor dupa punctajul obținut si dupa criteriile de 
selecție aprobate de AZPIM-AGA. Evaluatorii vor justifica la rubrica observații din grilă opțiunea 
aleasă pentru fiecare criteriu punctat. Evaluatorii pot cere informații suplimentare, dacă este 
cazul. Punctarea proiectelor se va face in 2 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării calitative 
tehnice și economice. Punctajul final reprezinta media aritmetica a celor doua grile de punctaj 
acordate de evaluatori, astfel încat totalul să fie de maximum 100 de puncte și minimul 
prevăzut pentru măsura respectivă. Grilele de punctaj întocmite de cei doi evaluatori externi 
(tehnic și economic) sunt verificate și aprobate/respinse de către managerul FLAG în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. 
Termenul de raspuns la solicitarile de clarificări de către solicitant este de maximum 5 zile 
lucrătoare. In acest caz, termenul pentru completarea Grilelor de evaluare calitativa si de 
punctaj se va prelungi corespunzator. In situatia in care solicitantul nu raspunde in termen de 5 
zile lucratoare sau informatiile depuse nu corespund cu cele solicitate, cererea de finanțare va fi 
analizată în baza documentelor depuse inițial.  
Cererile de finanțare care nu realizeaza minim 20 de puncte nu sunt selectate. 
 După finalizarea tuturor evaluărilor tehnico-economice, în termen de 2 zile lucrătoare, unul din 
cei doi experți întocmește Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului 
obținut POES11, lista cererilor de finanțare respinse în etapele anterioare POES12. Listele vor fi 
aprobate in maximum 5 zile lucrătoare de către manager, dupa care vor fi publicate pe pagina 
de internet a FLAG, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la aprobare. De asemenea, se 
vor transmite și notificarile de informare către solicitant. 
In această etapă, evaluatorii AT întocmesc Notificarea solicitantului prin care acesta este 
informat asupra rezultatului obținut în etapa de evaluare tehnico-economică (evaluare 
calitativă și punctaj) și posibilitatea de a face contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data primirii notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul 
www.picicultorulbt.ro. In situatia in care aplicantii sunt de acord cu rezultatele evaluarii pot 
comunica FLAG-ului ca nu vor depune contestatie, astfel incat sa se treaca la etapa de selectie 
intr-un termen mai scurt. 
Contestațiile depuse după termenul precizat mai sus vor fi respinse, iar rezultatul obținut în 
cadrul etapei de evaluare tehnico - economică și aplicarea criteriilor de selecție va fi menținut. 
În situația în care contestația este admisă, documentația este transmisă managerului FLAG în 
vederea repartizării cererii de finanțare în următoarea etapă de verificare (după caz). 
Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor Procedurii operaționale privind 
soluționarea contestațiilor (POSC), în vigoare. 
 
După terminarea acestei etape de evaluare a cererii de finanțare, experții implicați în fiecare 
etapă vor completa Pista de audit a cererii de finanțare (Anexa POVCE02) din Procedura 
Operaționala de Verificare a conformității și Eligibilității proiectelor (POVCE). 
 
9.2. Selectia cererilor de finanțare 
 

Procesul de selecție a cererilor de finanțare  se realizează după încheierea evaluărilor tehnice, 

economice și de punctaj a cererilor depuse în cadrul sesiunii (inclusiv după soluționarea 
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contestațiilor) cu excepția cererilor de finanțare respinse într-o etapa anterioara (inclusiv 

soluționarea contestației depuse pentru această etapă).  

Selecţia cererilor de finanţare se realizează după închiderea apelului de depunere proiecte și 

după realizarea evaluării tehnico-economice pentru toate proiectele declarate eligibile în cadrul 

apelului de proiecte, în baza Grilei de evaluare calitativă tehnică/ economică și a Grilei de 

selecție punctaj (dacă au obținut minimul de puncte aprobat pentru fiecare măsură), în ordinea 

descrescătoare a punctajului obţinut, până la concurența sumei aferente măsurii prezicata in 

apelul de primire proiecte. 

Selecția cererilor de finanțare se realizează în urma întrunirii comisiei de selecție a proiectelor, 

comisie formată din membrii parteneriatului AZPIM Botoșani, prin întocmirea raportului CSP 

POES06 în baza criteriilor de selecție aferente fiecărei măsuri. În cazul în care suma valorii 

nerambursabile a tuturor cererilor de finanțare depuse în cadrul unui apel este mai mică decât 

valoarea totală financiară aferentă apelului respectiv, cererile de finanțare acceptate în urma 

etapei de evaluare tehnico-economică vor fi selectate și propuse în vederea finanțarii 

nerambursabile, solicitantul fiind notificat în acest sens.  

Comisia de selecție va fi formată din 3 membri cu drept de vot (1 presedinte si 2 membri) +3 

membri supleanți, aleși din rândul membrilor parteneri ai FLAG. Membrii supleanți vor înlocui 

atunci cand este cazul pe membrii atunci cand se constată existența unui conflict de interese. 

Membrii privați vor reprezenta peste 50% din structura comisiei de selecție.  

Comisia de Selecţie este condusă direct de un Preşedinte şi va fi formată - după caz - din 

reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor/firmelor care fac parte din parteneriat, cu 

reprezentarea sectorului pescăresc. Structura și modalitatea de desfășurare a activității Comisiei 

de Selecție este reglementată de ROF. 

Convocarea Comisiei de Selecţie se realizează de către Preşedintele Asociatiei direct sau la 

propunerea Managerului, în termen de 3 zile de la aprobarea de către manager a grilelor de 

evaluare tehnica și economică și de punctaj, a Listei cererilor de finanțare în ordine 

descrescătoare a punctajului obținut POES11 si a listei cererilor de finanțare respinse în etapele 

anterioare POES12 . 

Comisia de Selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul FLAG. Pentru 

selecţia proiectelor şi validarea votului acordat de acest for, este necesar ca în momentul 

selecţiei să fie prezenţi peste 50% din membrii mediului privat şi ai societăţii civile. 

Dupa incheierea procesului de selectie, Comisia de selectie va emite Raportul comisiei de 

selectie  a cererilor de finantare care va fi semnat și aprobat de către toți membrii Comisiei de 

Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public.  

Raportul de selecție (Anexa 6) va fi datat și aprobat de către președintele /Reprezentantul legal 

al FLAG AZPIM sau de un alt membru al Consiliului Director al FLAG AZPIM mandatat în acest 

sens și va fi stampilat. Dacă unul dintre parteneri  - persoană juridică membră în Comitetul de 
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selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana 

desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comisia de selecție, cu prezentarea 

documentelor justificative. 

Secretarul Comisiei de selectie pe baza raportului de selectie, elaborează Lista cu clasamentul 

intermediar al cererilor de finantare (Anexa 14.1) in maxim 2 zile lucratoare de la data aprobarii 

raportului care va cuprinde: 

- cererile de finantare selectate in vederea finantarii; 

- cererile de finantare selectate fara finantare; 

- cererile de finanțare respinse; 

Lista va fi publicata pe site-ul www.piscicultorulbt.ro iar ulterior vor fi notificati toți candidații 

asupra rezultatului selectiei in maxim  3 zile lucratoare de la aprobarea raportului astfel: 

- Solicitantii ale caror cereri de finantare sunt selectate cu finanțare, selectate fara 

finantare (Anexa 5) sunt anuntati prin posta/e-mail cu confirmare de primire la adresa de 

corespondenta din cererea de finantare, in termen de 1 zi lucratoare de la aprobarea Raportului 

Comisiei de Selectie; 

- In cazul cererilor de finantare selectate fara finantare, Notificarea va cuprinde 

mentiunea ca acestea, vor fi finantate in cazul aparitiei de fonduri disponibile sau realocate din 

cadrul altor masuri; 

Selectia cererilor de finanțare se va face în baza Criteriilor de Selecție (POES03). Criteriile 

aplicabile proiectelor vizează 2 aspecte, respectiv ierarhizarea în funcție de punctaj și/sau 

prioritizarea după criteriile de selecție. Dacă proiectele depuse în cadrul unei măsuri și intrate în 

comisia de selecție au punctaje diferite, atunci selecția se va face în ordine descrescatoare a 

punctajului. Dacă două sau mai multe proiecte au punctaje egale, membrii comisiei de selecție 

vor aplica criteriile de selecție prioritizându-le în funcție de numărul de locuri de muncă nou 

create, numărul de locuri menținute, contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile, 

tipul de solicitant pentru M1 și M2, contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile, 

numărul de persoane din comunitățile pescărești implicate și gradul cât mai mare de acoperire 

a zonei pescărești în ceea ce privește desfășurarea activităților. 

Selecția proiectelor pentru măsurile aprobate prin SDL se realizează în lei. 

Cererile de finanțare care nu realizeaza minim 20 de puncte nu sunt selectate. 

Beneficiarii ale căror proiecte nu au fost selectate de către Comisia de Selecție pot depune o 

contestaţie ce va fi soluţionată de către o Comisie de Contestaţii conform prevederilor 

Procedurii Operaționale de soluționare a contestațiilor, în vigoare. 

Raportul de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii Comisiei de Selecție, 

specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea prevederilor legislației 
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în vigoare. Raportul de selecție va fi datat și aprobat de președintele FLAG sau de un alt 

membru al Consiliului Director al FLAG mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri – 

persoana juridică membră în Comisia de Selecție a proiectelor – își schimbă reprezentantul 

legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul 

respectiv în Comisia de Selecție, cu prezentarea documentelor justificative. 

Fiecare persoană implicată în procesul de verificare, evaluare și selecție a proiectelor la nivelul 

FLAG (experți implicați în verificare și evaluare, membrii Comisiei de Selecție a proiectelor și 

membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor) va semna o Declarație de evitare a conflictului 

de interese pe propria răspundere în care să facă referire la OUG nr. 66/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interese și prevederile 

art. 326 din Codul Penal actualizat (formular POVCE11). 

După realizarea selecției expertul tehnic cu rol de secretar (nu are drept de vot) al comisiei de 

selecție va întocmi lista initiala proiectelor selectate si propuse spre finantare (formular 

POES14) care va fi aprobată de presedinte/manager sau reprezentantul legal.  Aceasta va fi 

publicată pe site-ul www.piscicultorulbt.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la 

aprobarea de către președinte. În situația contestațiilor și soluționarii acestora, se va întocmi 

lista finală a proiectelor selectate și propuse spre finanțare (POES14). De asemenea, se va 

publica și lista proiectelor respinse (POES13). Acestea se vor publica în maxim 1 zi lucrătoare de 

la aprobarea lor de către președinte/manager. 

Solicitanții ale căror cereri de finanțare sunt selectate fără finanțare (cererile de finantare 

intrate in rezerva) precum și a ale căror CF-uri au fost respinse sunt anunțați prin poșta/fax cu 

confirmare de primire la adresa de corespondență din cererea de finanțare, în termen de 1 zi 

lucrătoare de la aprobarea Raportului Comisiei de Selecție. 

În cazul cererilor de finanțare selectate fără finanțare, Notificarea va cuprinde mențiunea că 

acestea vor fi finanțate în cazul apariției de fonduri disponibile sau realocate din cadrul altor 

măsuri. 

În cazul cererilor de finanțare respinse, notificarea va cuprinde motivele care au stat la baza 

respingerii acesteia. 

Notificarile vor fi întocmite de către expertul tehnic, verificate și aprobate de către 

Manager/presedinte, dupa caz. 

Rezultatele selecției pot fi contestate în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirii 

notificării cu privire la rezultatele selecției dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data 

publicării pe site-ul: www.piscicultorulbt.ro. 

In situatia in care aplicantii sunt de acord cu rezultatele selectiei pot comunica FLAG-ului ca nu 

vor depune contestatie, astfel incat sa se treaca la următoarea etapă intr-un termen mai scurt. 

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru această etapă va fi formată din 3 membri cu 

drept de vot (1 presedinte si 2 membri)  și 2 membri supleanți, aleși din rândul membrilor 
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parteneri ai FLAG. Comisia de Soluționare a contestațiilor privind rezultatele Selecţiei este 

condusă de un Preşedinte şi va fi formată - după caz - din reprezentanţi ai autorităţilor şi 

organizaţiilor/firmelor care fac parte din parteneriat, cu reprezentarea sectorului pescăresc. 

Structura și modalitatea de desfășurare a activității Comisiei de soluționare a contestațiilor cu 

privire la rezultatele etapei de Selecție este reglementată de ROF. 

Sumele aferente proiectelor selectate de FLAG care au fost retrase, declarate 

neconforme/neeligibile/neselectate pot fi: 

realocate în cadrul aceleiași măsuri, pentru proiectele aflate in rezerva sau pentru urmatorul 

apel de depunere proiecte 

realocate in cadrul altor masuri (prin act aditional sau notificare) pentru proiectele aflate in 

rezerva sau pentru urmatorul apel de depunere proiecte 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni (pentru aceeași alocare financiară, sau pentru o 

alocare financiară mărită prin realocare în urma situațiilor descrise mai sus), un solicitant 

declarat eligibil și selectat de către FLAG, se retrage și rămâne astfel o suma disponibilă, această 

sumă poate fi alocată unui alt solicitant eligibil din aceeași sesiune, dar care nu a fost selectat de 

către FLAG, sau în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către FLAG, este 

declarat neeligibil de către AM POPAM și rămâne în acest fel o suma disponibilă, această sumă 

poate fi realocată către un alt solicitant declarat eligibil de către FLAG, dar selectat fără 

finanțare, în cadrul aceluiași apel sau în cazul unui apel ulterior. 

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea 

respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar FLAG. 

În ambele situații, FLAG va emite o lista a proiectelor selectate si propuse spre finanțare 

revizuita (POES14) aferent aceleiași sesiuni, în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri 

disponibile/măsură provenite în urma respingerii de catre FLAG a unor proiecte, a rezilierii 

contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume 

neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile 

la nivelul AM POPAM a unor proiecte declarate eligibile și selectate de către FLAG și se vor 

evidenția proiectele selectate ulterior. Realocarea sumelor disponibile în cadrul aceleiași măsuri 

nu necesita acordul AM POPAM. Realocarea fondurilor, rămase disponibile, către alte măsuri 

necesită aprobare din partea AM POPAM. 

Cererile de finanțare selectate si propuse spre finanțare (fie original, fie un CD, dupa caz), lista 

proiectelor selectate si propuse spre finantare, însoțite de Dosarul administrativ al acestora in 

original si pe CD vor fi transmise către AM POPAM în maxim 3 zile lucrătoare de la închiderea 

Pistei de Audit (formular POES10), în baza unei adrese de inaintare si a unui Borderou de 

transmitere a documentelor in scopul verificarii finale a eligibilitatii si a modalitatii de selectie 

inainte de aprobare de catre AMPOPAM. 

9.2.1 Etapa precotractuală 



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ  

IAZURILE MOLDOVEI 

PROCEDURA OPERATIONALA DE 

EVALUARE SI SELECTIE 

Cod POES e.I.r.1 

Editia 1 

Revizia 1/2022 
Pagina 18 

Exemplar 1 
 

18 
 

Solicitantii sunt obligati sa transmita la DGP AMPOPAM urmatoarele documente necesare in 
vederea contractarii, dupa caz:  
 

1.  Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria pe raza 
căreia este înregistrat Asociația, pentru Asociaţiile/ONG-urile înfiinţate conform legii, 
eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii la DGP AM POPAM – in original prin 
care se face dovada ca solicitantul nu se afla in stare de dizolvare, faliment sau face 
obiectul unei procedure de lichidare sau de administrare judiciara, si-a suspendat 
activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla 
in situatii similare in urma unei procedure de aceasi natura prevazuta de legislatia sau de 
reglementarile nationale.  
Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 

44/2008 se realizează de către DGP – AM POPAM prin consultarea on-line a portalului 

Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

2.  Certificat/Certificate privind taxele şi impozitele locale, valabile la data depunerii 

acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul îşi are sediul social şi punctul de 

lucru unde urmează a se realiza proiectul (dacă este cazul) – în original, din care să rezulte 

că nu are taxe şi impozite locale restante 

3.  Certificatul de atestare fiscală, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal 
competent din subordinea Administraţiei Finanţelor Publice, pentru obligaţiile fiscale şi 
sociale de plată către bugetul general consolidat al statului – în original, din care să rezulte 
că nu înregistrează datorii la bugetul statului sau nu înregistrează obligaţii de plată nete ce 
depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni. 
* Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secţiunea C "Informaţii pentru 

verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile" 

4.  Contract individual de muncă, contract de prestări servicii pentru managerul de proiect, 

responsabilul financiar și a specialistului (dacă este cazul) sau contract de prestări servicii 

cu firmă de consultanță care realizează managementul de proiect, pe perioada de 

implementare și monitorizare a proiectului – în copie cu mențiunea “Conform cu 

originalul” 

5.  Copia actului de identitate a reprezentantului legal cu mențiunea “Conform cu originalul” 

6.  Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul 

eliberat de notar), clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi activităţile pentru care 

este dată împuternicirea – după caz. 

7.  Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) 

8.  Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui 

document/informație ce se dorește a fi confidențială – după caz 

9.  Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale 

contului solicitantului - în original, 

10. Declaratia pe proprie răspundere privind ajutorul de minimis actualizată (Anexa G1), dupa 

caz. 
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10. Incadrarea etapelor procedurii in timp 
 

Etapele din cadrul procedurii de evaluare tehnică și economică și selecția cererilor de 
finanțare sunt următoarele: 

- Nominalizarea celor doi experți tehnici 1 zi lucrătoare din momentul aprobării eligibilității 
cererii de finanțare de către manager; 

- Evaluarea calitativă tehnică și economică, aplicarea criteriilor de selecție  și completarea 
Grilelor de evaluare calitativă tehnică și economică a cererilor de finanțare, Grila de selecție 
punctaj: 5 zile lucrătoare/evaluator de la primirea cererii de finanțare  de la manager după 
ce au trecut de etapa de conformitate și eligibilitate; in cazul solicitarilor de clarificari, 
perioada se prelungeste corespunzator. 

- Convocarea Comisiei de Selecție pentru selectarea cererilor de finanțare – 3 zile lucrătoare 
de la aprobarea de către manager a evaluarii tehnice, economice și de punctaj;  

- Selectarea cererilor de finanțare de către comisie – 5 zile pe măsura (în funcție de numărul 
de proiecte) 

- Selecția finală a cererilor de finanțare în urma încheierii perioadei de soluționare a 
contestațiilor – 3 zile lucrătoare/cerere de finanțare; 

- Publicarea pe site a listei finale a cererilor de finanțare selectate/selectate fără 
finanțare/respinse/retrase - 1 zi lucrătoare de la aprobarea de către comisia de selecție. 

- Notificarea solicitanților pentru proiectele selectate, selectate  fără finanțare și respinse în 
urma etapei de selecție - 1 zi lucrătoare de la aprobarea Listei finale a Comisiei de Selecție. 
 

11. Exceptii  de la procedura 
a) Daca in urma evaluarii calitative tehnice si economice sunt neclaritati sau se constata 

discrepante/omisiuni/erori de calcul, se solicita reprezentantului legal al solicitantului, 
clarificarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate in etapa de evaluare tehnica si 
economica și aplicarea criteriilor de selectie, in baza unei Notificari de solicitare a 
informatiilor suplimentare.Solicitantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de 
la primirea notificarii sa transmita clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente 
justificative, in caz contrar, evaluarea tehnica si economica si aplicarea criteriilor de 
selectie a cererii de finantare se va realiza doar pe baza documentelor existente. 
Documentele justficative transmise nu vor aduce completari si/sau inlocuiri substantiale 
documentelor existente in dosarul cererii de finantare, iar in cazul modificarii bugetului 
nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.  

b) Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre evaluatori, acestea sunt 
mediate de catre Managar. Acesta completeaza in rubrica “observatii”, isi noteaza 
decizia, urmand sa fie urmate celelalte etape de evaluare. 

c) Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre evaluatori si Manager, 
acestea sunt mediate/ rezolvate de catre Consiliul Director al Asociatiei convocat la 
solicitarea Managarului, care isi emite decizia/optiunea in urma analizarii CF si a 
documentelor justificative, urmand sa fie parcurse celelalte etape de evaluare. 
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d) In cazul in care solicitantul contesta etapele de analiza/ verificare ale cererii de finantare 
se vor aplica prevederile Manualului de procedura privind solutionarea contestatiilor in 
vigoare. 

12. Renunțarea la cererea de finanțare 
Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de 
evaluare tehnică/economică și de selecție printr-o cerere (anexa 14 din ghidurile de finanțare 
aferente măsurilor 1 și 2). 
Cererea de renunțare este aprobată de către manager, ceea ce implică întreruperea procesului 
de analiza a cererii de finanțare. 
Predarea exemplarului original către solicitant se face în baza unui proces verbal întocmit de 
către un AT al FLAG. 
 
13. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 
 

Nr. 
crt
. 

Compartimentul 
(postul)/acțiunea 

Președinte Manager 
Experți 
tehnici 

Comisie 
de 

selecție 

1 Evaluare tehnico - 
economică 

- A -  

2 Elaborare listă cereri de 
finanțare selectate 

A - E V 

3 Selecția A - - E,V 

E – elaborare   V – verificare  A – aprobare  
 
14. Lista anexe 
 

Nr. anexa Denumire anexa 
Codificare - 
Denumire 

procedura/editia/revizia 

Anexa 1 
Grila de evaluare calitativa-economica Formular POES 1.1 

Grila de evaluare calitativa-tehnica Formular POES 1.2 

Anexa 2 
Grila de punctaj  Formular POES 2.1 

Grila de punctaj Formular POES 2.1 

Anexa 3 Criterii de departajare selectie Formular POES 3 

Anexa 4 Notificare evaluare calitativa si punctaj Formular POES 4 

Anexa 5 Notificare selectie Formular POES 5 

Anexa 6 Raport CSP Formular POES 6 

Anexa 7 
Notificare solicitare a informatiilor 
suplimentare 

Formular POES 7 

Anexa 8 Cerere de renuntare la cererea de finantare Formular POES 8 

Anexa 9 Declaratie de evitare a conflictului de interese Formular POECI01 

Anexa 10 Pista de audit Formular POES 10 

Anexa 11 Lista CF in ordinea descrescatoare a Formular POES 11 
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punctajului 

Anexa 12 Lista CF respinse in etapele anterioare Formular POES 12 

Anexa 13 Lista CF propuse pentru respingere Formular POES 13 

Anexa 14 
Lista proiectelor selectate si propuse spre 
finantare 

Formular POES 14 

Anexa 14.1 
Clasamentul intermediar al cererilor de 
finanțare depuse în cadrul apelului 

Formular POES 14.1 

Anexa 15 Borderoul de transmitere a documentelor Formular POES 15 

Anexa 16 Lista documentelor necesare contractării Formular POES 16 

Anexa 17 Declaratie disponibilitate evaluator Formular POES 17 

Anexa 18 PV predare primire CF evaluatori/director ex. Formular POES 18 

Anexa 19 Notificare comisie evaluare Formular POES 19 

Anexa 20 Raportul Comisiei de evaluare Formular POES 20 

 
15. Arhivare 
 

Arhivarea se va realiza în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. La finalizarea fiecărui 

proiect derulat de cître beneficiar, FLAG va scana toata documenția pe care o va stoca în format 

electronic pe CD/DVD sau hard extern. În situația în care SMIS devine funcţional, proiectele vor 

fi arhivate în rețeaua de date a DGP AM POPAM. 

16. Modificarea manualului de procedura 
 

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 transmisă la DGP AM POPAM pentru verificare și aprobare. Procedura 
modificată va primi revizie nouă și/sau ediţie nouă. 
În situația în care se constată necesitatea modificării/completării procedurii, 
Compartimentul/persoana care a generat procedura va întocmi Formularul POSC06 -  
Instrucțiune de lucru privind modificarea/ completarea procedurii 
Documentul cuprinde : 

- Procedura care urmează a fi modificată ( revizie, ediție, cod); 
- Tip modificare  revizuire; 
- Referințe cu privire la capitolul/ subcapitolul, paragraful și pagina unde sunt efectuate 

modificările; 
- Textul original din procedura în vigoare și textul propus prin care se intenționează să se 

înlocuiască textul original; 
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referințe exacte privind 

cauza modificării. 
Numărul reviziei va deveni n+1 față de versiunea anterioara (unde n = nr. versiune anterioară). 
Numărul ediției rămâne neschimbat. Numărul maxim de revizii va fi de trei, după care 
procedurile vor avea o noua ediție și revizie 0.  



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ  

IAZURILE MOLDOVEI 

PROCEDURA OPERATIONALA DE 

EVALUARE SI SELECTIE 

Cod POES e.I.r.1 

Editia 1 

Revizia 1/2022 
Pagina 22 

Exemplar 1 
 

22 
 

Aceasta Instrucțiune de lucru va fi verificată, datată, avizată de manager si aprobată de 
preşedinte. Data semnării fiind data când intră în vigoare reviziile, edițiile si după aprobarea de 
către DGPAMPOPAM a procedurii care, ulterior, va fi aprobata prin AGA. 
Procedura revizuită va fi tipărită integral și distribuită persoanelor responsabile cu 
implementarea ei. 
17. Plan de înlocuire a personalului 
Înlocuirea personalului se va face conform matricei de înlocuire a personalului (POVCE 13). 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 
 2014-2020 

Anexa 1 - Formular POES 1.1 

Grila de Evaluare calitativă – Economică 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale 

Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDEȚELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 

Măsura nr. ……………………………………………………………………………………               

 

Titlul proiectului : ………………………………………………………………………… 

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă……………(lei);  Fonduri publice…..(%) 

 
 Nr. de 

inregistrare 

FLAG 

                    

Solicitant Reprezentant legal 

Denumire………………………………..……..................... 

Tel/fax………………………  

Email …………………………………………………………… 

Nume  

Prenume  

Funcţie    

 
 

Nr.crt Criterii de evaluare economică şi financiară DA NU 
NU E 

CAZUL 

 
JUSTIFICARE 

1. Calitatea şi coerența proiectului     
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 
 2014-2020 

1.1 Coerenţa documentaţiei tehnico economice 

Se va evalua coerenţa documentaţiei tehnico economice, 

fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului şi 

dacă există corelaţie între elementele tehnice şi cele 

economice înscrise în SF/DALI/PT/MJ, Plan de achizitii, 

Bugetul proiectului (anexa H), Cererea de finantare 

    

1.2 Claritatea metodologiei de implementare a operaţiunii 

Se va evalua claritatea metodologiei de implementare, a 

planului de achizitii, a activitatilor previzionate,  claritatea 

documentatiilor atasate (SF/DALI/PT/MJ). 

    

2. Sustenabilitatea financiara a proiectului     

2.1 Solicitantul dovedeşte capacitatea financiară pentru 

implementarea proiectului și de a asigura menţinerea 

rezultatelor şi efectelor proiectului după încheierea proiectului 

şi încetarea finanţării nerambursabile  

    

2.2  Operaţiunea este durabilă din punct de vedere financiar.      

3. Evaluarea economică şi financiară a proiectului     

3.1 Structura şi justificarea bugetului propus 

Bugetul proiectului este corect întocmit şi corelat cu activităţile 

previzionate, cu resursele implicate în realizarea proiectului şi 

cu rezultatele /indicatorii prestabiliti. 

    

3.2 Bugetul proiectului  este corelat cu graficul de implementare?     

3.3 Costurile sunt realiste şi justificate? 

Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora 

este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la 

dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc. 
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Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției 

provin de la un operator economic care poate fi identificat prin 

denumire și CUI ?) 

4 Capacitatea solicitantului pentru implementarea 

proiectului 

    

4.1 Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt 

suficiente (număr, calificare, experienţă). 

    

4.2 Atribuţiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite şi sunt 

adecvate metodologiei de implementare a proiectului 

    

      

 

În urma evaluării calitative din punct de vedere economic, proiectul este declarat: 

 ADMIS      RESPINS  

  

Evaluator 

Nume, prenume, semnatura 

 

Data 

 



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ  

IAZURILE MOLDOVEI 

PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE SI 

SELECTIE 

Cod POES e.I.r.1 

Editia 1 

Revizia 1/2022 
Pagina 1 

Exemplar 1 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 
 2014-2020 

  Anexa 1 - Formular POES 1.2 

  Grila de Evaluare calitativă – tehnică 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale 

Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDEȚELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 

Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..                 

Titlul proiectului : …………………………………………………………………………… 

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei);  Fonduri publice..(%) 

 
 Nr inregistrare 

FLAG 
                    

Solicitant Responsabil legal 

Denumire…………………………… 

Tel/fax………………………  

Email …………………………………………………………… 

Nume ………………………… 

Prenume  

Funcţie 

 

Nr.crt Criterii de evaluare tehnică DA NU 
NU E 

CAZUL 

 
JUSTIFICARE 

1. CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI      
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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 prezentat/a     

Graficul de implementare a activităţilor este corect stabilit și  
prezentat într-o înlănțuire logică 

    

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 mecanisme 
adecvate de gestionare a riscurilor? 

    

2. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI     

2.1 Solicitantul dovedeşte capacitatea tehnică de a asigura menţinerea 
rezultatelor şi efectelor proiectului după încheierea proiectului şi 
încetarea finanţării nerambursabile. 

    

3 CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA 
PROIECTUL 
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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 

    

 

În urma evaluării calitative din punct de vedere tehnic, proiectul este declarat: 

 ADMIS      RESPINS 

 

Evaluator 

Nume, prenume, semnatura 

 

Data                                                                      
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Anexa 2 - Formular POES 2.1 

GRILA DE PUNCTAJ  

M1 – Crearea și dezvoltarea de activități generatoare de venit in Zona Pescărească Iazurile Moldovei 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale 

Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locală    

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDEȚELE BOTOȘANI ȘI 
IAȘI 

Măsura nr. 1 - Crearea și dezvoltarea de activități generatoare de venit in Zona Pescărească Iazurile Moldovei         

 

Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………… 

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă…………..… (lei); Fonduri publice...(%) 

 

 Nr. de 

inregistrare 

FLAG 

                    

Solicitant Responsabil legal 

Denumire…………………………… 

Tel/fax………………………  

Email ……………………………………………………… 

Nume  

Prenume  

Funcţie    

 

Nr.crt CRITERII/ SUBCRITERII PUNCTAJ Punctaj Justificare 



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ  

IAZURILE MOLDOVEI 

PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE SI 

SELECTIE 

Cod POES e.I.r.1 

Editia 1 

Revizia 1/2022 
Pagina 2 

Exemplar 1 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 
2014-2020 

MAXIM acordat 
expert  

1. 

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii 40 
  

a. Realizarea de activități economice productive în beneficiul sectorului 

pescaresc şi de acvacultură 

În această categorie sunt incluse activităţi de producţie cu impact asupra 

sectorului de pescuit şi acvacultura, altele decât cele de producţie din 

acvacultură sau procesare 

40 

  

b. Realizarea de activități economice în domeniul serviciilor în beneficiul 

sectorului pescăresc şi de acvacultură, cu excepţia serviciilor turistice, de 

agrement sau a unităţilor de alimentaţie publică 

În această categorie sunt incluse activităţi de servicii cu impact asupra 

sectorului de pescuit şi acvacultură cu excepţia serviciilor turistice, de agrement 

sau a unităţilor de alimentaţie publică 

30 

  

c. realizarea de activităţi economice din categoria serviciilor turistice, de 

agrement sau a unităţilor de alimentaţie publică 
20 

  

d. proiecte ce vizează activităţi de educaţie, formare, învăţare 15   

e. alte tipuri de proiecte 10   

2. Capacitatea de cofinanțare a investiției 10   

3. 

Crearea/mentinerea de locuri de muncă sau menţinerea locurilor de 
muncă existente: 

30 
  

     a. > 3 locuri de muncă create/mentinute (inclusiv 3); 30   

     b. intre 1 - 2 locuri de munca create/menținute. 20   

4. 
 

Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind egalitatea de 
șanse și dezvoltare durabilă/ inovare 

20 
  

I. Egalitatea de şanse 10 
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Crearea de locuri de muncă pentru femei/ tineri până în 40 ani/ persoane cu 
dizabilități/ șomeri/ alte categorii defavorizate  

10 
  

II. Dezvoltare durabilă/ inovare 10 
  

Proiectul utilizează facilități/ tehnologii/ echipamente/ utilaje/ dotări cu caracter 
inovator la nivel local/ organizațional demonstrate prin documente emise de 
proiectant/ producători/ organisme de certificare/ proprietate industriala/ 
intelectuală/ alte organisme cu rol de cercetare-dezvoltare 

10 

  

 PUNCTAJ TOTAL 100   

 

 

Evaluator EXPERT TEHNIC: Nume, data, semnătură ___________________________________ 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 
2014-2020 

 

Anexa 2 - Formular POES 2.2 

GRILA DE PUNCTAJ  

M2 - Cresterea accesibilitatii si atractivitatii zonelor piscicole inclusiv protejarea biodiversitatii de pe teritoriul FLAG 

 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale 

Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI 

Măsura nr. 2 - Cresterea accesibilitatii si atractivitatii zonelor piscicole inclusiv protejarea biodiversitatii de pe teritoriul FLAG 

Titlul proiectului :  

……………………………………………………………………………… 

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..… (lei); Fonduri publice..(%) 

 

 

 

Nr 

inregistrare 

proiect FLAG 

                    

Solicitant Responsabil legal 

Denumire…………………………… 

Tel/fax………………………  

Email ……………………………………………………… 

Nume  

Prenume  

Funcţie    
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Nr.crt CRITERII/ SUBCRITERII 
PUNCTAJ 

MAXIM 

Punctaj 

acordat 

expert  

Justificare 

1. 

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii 40 
  

a. punerea în valoare a patrimoniului cultural/ natural, inclusiv a pescuitului 

recreativ/sportiv din zona pescărească Iazurile Moldovei din județele Botoșani și 

Iași (târguri, expoziții, festivaluri, publicații etc cu specific pescăresc, alte acțiuni de 

promovare, campanii etc); 

40 

  

b. îmbunătățirea mediului natural prin acțiuni de protecție și reconstrucție 

ecologică 
30 

  

c. Imbunatatirea infrastructurii cu impact asupra comunitatii si a sectorului 

pescăresc din zona  
20 

  

d. creșterea gradului de promovare a bunăstării sociale în cadrul comunității de 

pescari (acțiuni de informare, prevenire si control a sănătății, organizare de burse 

de locuri de munca in comunitățile pescărești, etc) 

15 

  

 e. alte tipuri de proiecte 10 
  

2. 

Crearea/mentinerea de locuri de muncă sau menţinerea locurilor de muncă 

existente: 
30 

  

     a. > 3 locuri de muncă create/mentinute (inclusiv 3); 30   

     b. intre 1 - 2 locuri de munca create/menținute. 20   

3. 

 

Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind egalitatea de șanse 

și dezvoltare durabilă/ inovare 
30 

  

I. Egalitatea de şanse 15 
  

Crearea de locuri de muncă pentru femei/ tineri până în 40 ani/ persoane cu 

dizabilități/ șomeri/ alte categorii defavorizate  
15 

  

II. Dezvoltare durabilă/ inovare 15 
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Proiectul utilizează facilități/ tehnologii/ echipamente/ utilaje/ dotări cu caracter 

inovator la nivel local/ organizațional demonstrate prin documente emise de 

proiectant/ producători/ organisme de certificare/ proprietate industriala/ 

intelectuală/ alte organisme cu rol de cercetare-dezvoltare 

15 

  

 PUNCTAJ TOTAL 100   

 

 

 

Evaluator EXPERT TEHNIC: Nume, data, semnătură ___________________________________ 

 

 

 



ASOCIATIA ZONA 

PESCĂREASCĂ  

IAZURILE MOLDOVEI 

PROCEDURA OPERATIONALA DE 

EVALUARE SI SELECTIE 

Cod POES e.I.r.1 

Editia 1 

Revizia 1/2022 
Pagina 1 

Exemplar 1 
 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, 

JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 
2014-2020 

Anexa 3 - Formular POES 3 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE SELECTIE 

 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea 

coeziunii teritoriale 

 

Măsura nr. …………… 

 

Nr.crt CRITERII 

1. 
Ordinea punctajului 

* Cererile de finanțare care nu realizează minim 20 puncte nu sunt selectate. 

 La punctaje egale va prevala: 

2. 
numarul de locuri de munca mentinute pe unitatea de ajutor financiar nerambursabil 

(max) 

3. contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor  eligibile (procentuala) (max) 

4. Valoarea investitiei (min) 

 

Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE 

MOLDOVEI 



ASOCIATIA ZONA 

PESCĂREASCĂ  

IAZURILE MOLDOVEI 

PROCEDURA OPERATIONALA DE 

EVALUARE SI SELECTIE 

Cod POES e.I.r.1 

Editia 1 

Revizia 1/2022 

Pagina 1 

Exemplar 1 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, 
JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 

2014-2020 

Anexa 4 - Formular POES 4 
 

FLAG Asociația Zona Pescărească Iazurile Moldovei 

Nr. de înregistrare……………data……………..… 

În atenţia 

Denumirea Solicitantului ………………………………… 

Adresa Solicitantului………………………………… 

  

NOTIFICARE  

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

Vă facem cunoscut că cererea de finanţare nerambursabilă depusă în cadrul sesiunii de 

depunere proiecte din luna…., anul…..  

 

a fost declarată selectată pentru finanţare/ selectată fără finanţare/neselectată prin Strategia de 

Dezvoltare Locala integrată a zonei de pescuit și acvacultură Iazurile Moldovei, județele Botoșani 

și Iași - Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020. 

 

Valoarea eligibilă a proiectului propus de către dumneavoastră este de 

............................................................ lei.  

 

În cazul selectării pentru finanţare, Notificarea de aprobare / respingere a proiectului propus 

pentru finanţare se va face de către DGP AMPOPAM şi va fi comunicată ulterior, prin fax 

sau e-mail, atât catre FLAG cât şi organizaţiei dvs. în calitate de beneficiar. 

  

Vă informam ca aveţi posibilitatea să contestaţi rezultatul selecţiei în conformitate cu prevederile 

ghidului solicitantului. 

Precizăm că în cazul depunerii unei contestaţii nu se pot aduce completări şi/sau înlocuiri ale 

documentelor existente în dosarul cererii de finanţare. 

 

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin 

email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul FLAG Asociația Zona 

Pescărească Iazurile Moldovei, în localitatea Sulița, strada Principala nr. 125, comuna Suliţa, 

jud. Botoşani, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări, dar nu mai mult 

de 12 zile de lucratoare de la postarea pe site-ul http://piscicultorulbt.ro. 

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru 

Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. 

 

Cu stimă, 

Manager FLAG 

 

Nr de 

inregistrare 

FLAG/SMIS 
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Anexa 5 - Formular POES 5 

 

FLAG AZPIM 

Nr. de înregistrare……………data……………..… 

În atenţia 

Denumirea Solicitantului ………………………………… 

Adresa Solicitantului………………………………… 

 

NOTIFICARE 

 

StimatăDoamnă/StimateDomn, 

 

Vă facem cunoscut că cererea de finanţare nerambursabila depusa in cadrul sesiunii de 

depunere proiecte din luna…., anul…..  

 

a fost declarată selectată pentru finanţare/ selectată fără finanţare/neselectată prin Strategia de 

dezvoltare locală integrată asociației zona pescărească Iazurile Moldovei - Programul Operaţional 

pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020. 

 

Valoarea eligibilă a proiectului propus de către dumneavoastră este de 

............................................................ lei.  

 

În cazul selectării pentru finanţare, Notificarea de aprobare/respingere a proiectului propus 

pentru finanţare se va face de către DGP AMPOPAM şi va fi comunicată ulterior, prin fax 

sau e-mail, atât catre FLAG cât şi organizaţiei dvs. în calitate de beneficiar. 

In cazul cererilor de finantare selectate fara finantare, acestea vor fi finantate in cazul aparitiei de 

fonduri disponibile sau realocate din cadrul altor masuri. 

Vă informam ca aveţi posibilitatea să contestaţi rezultatul selecţiei în conformitate cu prevederile 

ghidului solicitantului. 

Precizăm că în cazul depunerii unei contestaţii nu se pot aduce completări şi/sau înlocuiri ale 

documentelor existente în dosarul cererii de finanţare. 

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin 

email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul FLAG Asociația Zona Pescărească 

Iazurile Moldovei, în localitatea Sulița, strada Principala nr. 125, comuna Suliţa, jud. Botoşani, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări, dar nu mai mult de 12 zile 

lucratoare de la postarea pe site-ul http:/piscicultorulbt.ro 

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru 

Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. 

 

Cu stimă, 

Manager FLAG 

Nr de inregistrare FLAG                  
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Anexa 6 - Formular POES 06 
 

APROBAT, 
Manager FLAG 

(nume, prenume, semnătura,data) 
 

 
RAPORTUL COMITETULUI DE SELECTARE A PROIECTELOR 

 
Nr… …….…../………. 

 
MĂSURA: _______________________________________ 
 

I. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii nr. ....... din perioada .................. 

...................................... 

 

II.Lista proiectelor conforme, eligibile si punctate in urma evaluarii calitative tehnice si 
economice, propuse a fi analizate pentru selecție: 

Nr. 
crt. 

Solicitant Nr. înreg. 
CF 

Valoarea 
eligibilă a 

CF (lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabi

l (lei) 

Rezultatul 
etapei de 
evaluare 
tehnico-

economica 

Punctaj 

1       

2       

 

III.  Documentele suport care stau la baza procesului de selecţie 

 

a) Cererile de finanțare împreună cu anexele și dosarele administrative; 

b) Ghidul solicitantuluipublicat până la momentul depunerii Dosarului Cererii de finanţare; 

c) extras din procedura operaţională de verificare si eligibilitate, evaluare şi selecţie a 
proiectelor (POVCE/POES). 

 

IV. Observații (pentru fiecare cerere de finanțare în parte) 

........................................... 

 
 

V. Lista cererilor de finanțare depuse 
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Nr 
crt 

Măsura Solicitant Nr. 
înregistrare 

Cerere 
finanțare 

Valoarea 
eligibilă a 
cererii de 
finanțare 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabi

l (lei) 

Punctaj 

1       
2       
….       
 TOTAL - -    

 

VI. Lista cererilor de finanțare neeligibile/respinse 

Nr 
crt 

Măsura Solicitant Nr. 
înregistrare 

Cerere 
finanțare 

Valoarea 
eligibilă a 
cererii de 
finanțare 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabi

l (lei) 

Punctaj 

1       
2       
….       
 TOTAL - -    

 

VII. Lista cererilor de finanțare retrase 

Nr 
crt 

Măsura Solicitant Nr. 
înregistrare 

Cerere 
finanțare 

Valoarea 
eligibilă a  
cererii de 
finanțare 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabi

l (lei) 

Punctaj 

1       
2       
….       
 TOTAL - -    

 

VIII. Lista cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării 

Nr 
crt 

Măsura Solicitant Nr. 
înregistrare 

Cerere 
finanțare 

Valoarea 
eligibilă a 
cererii de 
finanțare 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabi

l (lei) 

Punctaj 

1       
2       
….       
 TOTAL - -    

din care, cereri de finanțare selectate în urma soluționării contestațiilor 
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Nr 
crt 

Măsura Solicitant Nr. 
înregistrare 

Cerere 
finanțare 

Valoarea 
eligibilă a 
cererii de 
finanțare 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabi

l (lei) 

Punctaj 

1       
2       
….       
 TOTAL - -    

 

IX. Lista cererilor de finanțare selectate - fără finanțare 

Nr 
crt 

Măsura Solicitant Nr. 
înregistrare 

Cerere 
finanțare 

Valoarea 
eligibilă a 
cererii de 
finanțare 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabi

l (lei) 

Punctaj 

1       
2       
….       
 TOTAL - -    
 

X. Lista cererilor de finanțare neselectate 

Nr 
crt 

Măsura Solicitant Nr. 
înregistrare 

Cerere 
finanțare 

Valoarea 
eligibilă a  
cererii de 
finanțare 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabi

l (lei) 

Punctaj 

1       
2       
….       
 TOTAL - -    
 
 
Comisia de selecție: 
 

Funcția Nume și 
prenume 

Instituție Mediu 
privat/ 
public 

Semnătura Data 

Președinte      
Membru      
Membru      
Membru      
Secretar      
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Anexa 7 - Formular POES 7 

FLAG AZPIM                                                                                                             

Nr. de inregistrare……………data……………..…   

          

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea 
coeziunii teritoriale 
Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala  
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE 
MOLDOVEI, JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 
Masura nr. ……………………………………………………………………………………..                
Titlul proiectului : ………………………………………………………………………………… 

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibila………………..……(lei); 

 
  

Nr inregistrare proiect FLAG 
         

Solicitant Reprezentat legal 

Denumire………………………………..……..................... 

Statut juridic ………….......    Tel/fax……………………… 
Email …………………………………………………………… 

Nume  

Prenume  

Functie    

 

Va aducem la cunostinta faptul ca, in urma verificarii efectuate in etapa de conformitate 
administrativa/eligibilitate/evaluare calitativa/selectie asupra Cererii de finantare avand nr de 
inregistrare………………… a rezultat necesitatea clarificarii unor subiecte pe care vi le prezentam 
in partea I din acest formular. 

Va rugam  sa completati partea a II-a a formularului si sa transmiteti clarificarilela FLAG 
AZPIM in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii. 

In cazul in care raspunsul dumneavoastra nu ne parvine in termenul mentionat sau 
documentele nu respecta cerintele sau nu ofera clarificarile solicitate, Cererea dumneavoastra de 
finantare va fi analizata pe baza documentelor depuse la dosar.  
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PARTEA I 
A se completa de expertul FLAG 

 

Nr. 
crt. 

Referinta 

(document 
/pct. din 

doc.) 

Subiecte de clarificat/Document lipsa 

1   

2   

 

Pentru motivarea raspunsului dumneavoastra va rugam sa atasati urmatoarele documente  

1…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul 

2…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul 

3…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul 

4…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul 

5…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul 

 

PARTEA II 
A se completa de Solicitant  

 

1. Precizarile Reprezentantului legal referitoare la solicitarile mentionate in Partea I : 
 

Nr. 
crt. 

Referinta 

(document /pct. din 
doc.) 

Precizari 

1   

2   

 
Declar ca sunt de acord cu modificarile si atasez urmatoarele documente solicitate:  

 
1…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul 
2…............................................. in original / copie cu mentiunea conform cu originalul 

Reprezentant legal     

( nume,  prenume,semnatura, stampila, data) 
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Anexa  8 – Formular POES 8 

 
APROB, 

              Manager / Director general 

 FLAG / DGP-AMPOPAM 

SOLICITANT…………………………………….. 

  
SOLICITARE DE RENUNȚARE 

la cererea de finanțare 
 

CĂTRE:  

 

Vă rugăm să aprobati renuntarea la cererea de finanțare înregistrată la DGP-AMPOPAM / FLAG 
cu nr. de înregistrare: 

 

 

pentru proiectul cu titlul…………………………………………………………………, înregistrat la 

DGP AMPOPAM / FLAG in sesiunea din luna…………………anul…………. din următorul motiv: 

______________________________________ 

 
 

Reprezentant legal al solicitantului: 
 

Nume................................... 

Prenume.................................... 

Semnătura....................................... 

Nr. inregistrare/ 

COD SMIS 
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Anexa  9 – Formular POECI01 
 

 

DECLARAŢIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE,  

CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE  

 

Subsemnatul/subsemnata …………....................................................(nume, prenume) în 

funcția de Expert tehnic/Responsabil financiar/Manager/ Evaluator extern/ Președinte / 

Membru în Comisia de selecţie/ Comisia de soluţionare contestaţii al Asociatiei Zona 

Pescărească Iazurile Moldovei, nominalizat pentru a realiza verificarea conformităţii şi 

eligibilităţii/ evaluarea tehnică, economică şi de punctaj/selecția/ soluționarea contestației 

următoarei cereri de finanțare: 

 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea 
coeziunii teritoriale 
Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 
Măsura nr. ………………………………………………………………………………………..               
Titlul proiectului : ………...………………………………………………............................... 
Nr. înregistrare ……………………………………………………………………………………  
Solicitant………………………………..…………………………………………………………..               
Denumire ………….............................................................................................................. 

 

Având cunoștință de prevederile din Codul Penal actualizat și OUG 66/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere: 

 
 nu acord servicii de consultanta solicitantului; 
 nu detin parti sociale și nu fac parte din consiliul de administratie/organul de 

conducere ori de supervizare actiuni din capitalul subscris al societatii comerciale de 
consultanta sau asocierii de societati de consultanta care.a elaborat cererea de 
finantare a solicitantului/beneficiarului sau care acorda consultanta pentru acesta; 

 nu sunt so/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care 
detin parti sociale, actiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al societatii 
comerciale de consultanta sau asocierii de societati de consultanta care a elaborat 
cererea de finantare a solicitantului/beneficiarului sau care acorda consultanta 
pentru acesta; 

 nu detin parti sociale, actiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului; 

 nu sunt so/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care 
detin parti sociale, actiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului 

 nu am vreun un interes de natura sa-mi afecteze impartialitatea pe parcursul 
procesului de verificare/evaluare/selectare/solutionare a contestatiei. 
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În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt  in incompatibilitate, voi declara 

aceasta imediat şi voi propune sa fiu înlocuit/ă în verificarea cererii în cauză, în conformitate 

cu prevederile procedurii operaţionale pentru evitarea conflictului de interese.  

Nume și prenume……………………. 

Data……………………………………. 

Semnătura, 
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Anexa 10 - Formular POES 10 
  

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANȚARE 
 

 
Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare: 

 
Denumire proiect: 
Denumire solicitant: 

 
Nr. 
crt. 

Activitatea Instituția Data 
intrare 

Data 
ieșire 

Întocmit Documente 
generate sau 
completate 

Observații 
Nume Funcția Semnătura 
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Anexa 11 - Formular POES 11 

FLAG AZPIM 

Nr. înregistrare………………………………… 

   Aprobat, 

Manager FLAG Botoșani - Iași 

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale 

Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDEȚELE BOTOȘANI ȘI IAȘI 

I. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr………. din 
perioada……………………………………………………… 

II. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare 

Nr. 
crt. 

Solicitant Titlul proiectului/ Nr. 
înregistrare FLAG 

Masura Valoarea 
totala (lei) 

Valoarea 
eligibilă (lei) 

Valoarea 
ajutorului public 
nerambursabil 
(lei) 

Punctaj 

1.        
2.        
…        
        

 

Întocmit,                   

Expert tehnic (nume, prenume, semnatura)  
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Anexa 12 - Formular POES 12 

Aprobat, 
Manager FLAG Botoșani - Iași 

 

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RESPINSE IN ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII 

  

 

Nr. 

crt. 

 

 

Solicitant 

 
 
 

Titlul proiectului/ Nr. înregistrare 
FLAG 

Masura 
Valoarea totala 

(lei) 
Valoarea eligibilă 

(lei) 

Valoarea ajutorului 
public 

nerambursabil (lei) 

1.       

2.       

…       

 
 
 

Întocmit,                   
Expert tehnic  (nume, prenume, semnatura)        
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Anexa 13 - Formular POES 13 

Aprobat, 
Manager FLAG AZPIM 

 

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE PROPUSE PENTRU RESPINGERE 

 

Nr. 
crt. 

Solicitant Titlul proiectului/ Nr. 
înregistrare FLAG 

Masura Valoarea 
totala (lei) 

Valoarea 
eligibilă (lei) 

Valoarea 
ajutorului public 
nerambursabil 
(lei) 

Punctaj 

1.        
2.        
…        
        
        
        
        

 
 
 

Întocmit,                  
Expert tehnic (nume, prenume, semnatura)        
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1 
 

Anexa 14.1 
FLAG AZPIM  
Nr. de înregistrare……………data……………..… 
 
 

CLASAMENTUL INTERMEDIAR AL CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE ÎN 
CADRUL APELULUI 

Prioritatea Uniunii Nr ...:. ...... 
 Măsura Nr.  ..........: .......................... 

 
I. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii nr….. din perioada ………... 
 
II. Lista cererilor de finanţare selectate în vederea finanţării 
 

Nr. 
crt. 

Solicitant 
COD SMIS/ 

Nr. inregistrare 

Valoarea 
eligibilă 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabil 

(lei) 

 
 

Punctaj 

      
      

 
III. Lista cererilor de finanţare selectate fără finanţare 
 

Nr. 
crt. 

Solicitant 
COD SMIS/  

Nr. inregistrare 

Valoarea 
eligibilă 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabil 

(lei) 

 
 

Punctaj 

      
      

 
IV. Lista cererilor de finanțare neselectate 
 

Nr. 
crt. 

Solicitant 
COD SMIS/ 

Nr. inregistrare 

Valoarea 
eligibilă 

(lei) 

Valoarea 
ajutorului 

public 
nerambursabil 

(lei) 

 
 

Punctaj 

      
      

 
Aprobat, 
Manager FLAG AZPIM  
(nume, prenume, semnătură și ștampilă) 
 
 
Intocmit, 
Expert FLAG AZPIM 
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Anexa 14 - Formular POES 14 

FLAG AZPIM 

Nr. înregistrare………………………………… 

   Aprobat, 

Manager FLAG AZPIM 

 

LISTA PROIECTELOR SELECTATE ȘI PROPUSE PENTRU FINANȚARE DE  CĂTRE FLAG AZPIM 

Nr. 
crt. 

Solicitant Nume măsură 
din cadrul 
Strategiei pe 
care se depune 
cererea de 
finanțare 

Date de 
implementare 
conform Anexa 
V/Reg. 1242/2014 
(nr., denumire) 

Intensitatea ajutorului 
stabilită pentru 
Cererea de finanțare 
(…% cofinanțare 
publică + …% 
cofinanțare privată) 

Valoarea 
totala a 
Cererii de 
finanțare 
(lei) 

Valoarea 
eligibilă a 
Cererii de 
finanțare 
(lei) 

Valoarea 
ajutorului public 
nerambursabil 
(lei) 

1.        
2.        
…        
 

Tipul de operațiune: valoare adăugată,; diversificare; mediu; socio-cultură; guvernanță, alte operațiuni 

 

Întocmit, 

Expert tehnic 

NUME, PRENUME, SEMNĂTURA 
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BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR 

 

Nr. înregistrare…………………/ data……………… 

Denumire FLAG:  

    

Vă transmitem alăturat, documentele menționate în Anexa. 

(nume, prenume, semnătură, dată, ștampilă-dupa caz) 

 

 

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare al documentului (Cerere 
de finanțare, Dosar administrativ care cuprinde 
documentul cu nr. de inregistrare etc.) 

Denumirea documentului 

1   
2   
….   
   
 

 

 
Denumire FLAG AZPIM 
Am predat: (nume, prenume, semnătura, data) 
 
 

 

 
Am primit:  
(nume, prenume, semnătura, data) 
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LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CONTRACTĂRII 

1.  

Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria pe 
raza căreia este înregistrat Asociația, pentru Asociaţiile/ONG-urile înfiinţate conform 
legii, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii la DGP AM POPAM - în 
original prin care se face dovada ca solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment 
sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, şi-a 
suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor 
situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeasi natură 
prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale. 

Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 
44/2008 se realizează de către DGP – AM POPAM prin consultarea on-line a portalului 
Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

2.  

Certificat privind impozitele și taxele locale, valabile la data depunerii acestora, emise 
de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru unde 
urmează să se realizeze proiectul (dacă este cazul) - în original, din care să rezulte că 
nu are taxe și impozite locale restante. 

3.  

Certificat de atestare fiscală în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal 
competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și 
sociale de plată către bugetul general consolidat al statului – în original, din care să 
rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul statului. 

4.  
Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale 
contului aferent proiectului POPAM – în original 

5.  
Copia actului de identitate a reprezentantului legal cu mențiunea „ conform cu 
originalul” 

6.  

Contract individual de muncă, contract prestări servicii pentru managerul de proiect, 
responsabilul financiar sau contract de prestări servicii cu firmă de consultanță care 
realizează managementul de proiect, pe perioada de implementare și monitorizare a 
proiectului – în copie cu mențiunea ”Conform cu originalul” 

7.  

Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul 
eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care 
este dată împuternicirea – după caz. 

8.  Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) 

9.  

Solicitare privind confidențialitatea (În situația în care se dorește păstrarea unor 
informații cu caracter confidențial) – vezi art. 17 și 18 din Contractul Cadru de finanțare 
Partea Generală 
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Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării  

sesiunii de evaluare a Cererilor de Finanțare 

 

 

Subsemnatul(a) …………………………………………….., funcția ………………………. în 
cadrul …………………………………………. nominalizat în Comisia de evaluare a cererilor 
de finanțare, deeclar că sunt disponibil pe întreaga perioadă a desfășurării acestei 
evaluări și nu am niciun alt angajament care să îngreuneze desfășurarea acestei sesiuni 
(deplasări în străinătate, în țară). 

 

De asemenea, mă angajez să respect programul de lucru al Comisiei și să particip la 
toate reuniunile acesteia. 

 

 

 

Semnătura  Data 

………………………  ……………………… 
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PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A DOCUMENTELOR 

 

Astăzi, ……………………………, subsemantul (a) 
……………………………………………….. evaluator/expert în cadrul FLAG AZPIM și 
……………………………………… ………………., evaluator al Comisiei de 
Evaluare//director executiv al FLAG, am procedat primul la predarea și al doilea la 
preluarea următoarelor Cereri de Finanțare: 

Cod proiect Solicitant 

  

  

  

conforme din punct de vedere administrativ și declarate eligibile din punct de vedere al 
criteriilor de eligibilitate de către FLAG AZPIM în perioada ………………………. 

 

Am predat, Am primit, 

(nume, prenume, calitatea, semnătura, 
data) 

 

 

(nume, prenume, calitatea, semnătura, 
data) 
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NOTIFICARE  
Nr………….…. / Data …….. 

 

În atenţia Comisiei de evaluare a Cererilor de finanțare 

 

Stimată Doamnă /Stimate Domn, 

Având în vedere prevederile procedurale, vă informăm că începând cu data de 
…………… urmează să realizaţi activitatea de evaluare a următoarelor Cereri de 
finanțare: 

 

Cod proiect Beneficiar 

  

  

 

 

Cu  stimă, 

Manager FLAG Botoșani – Iași  

(nume, prenume, semnătura şi ştampila) 
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RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ 
 

Nr… …….…../………................... 
 
MĂSURA: 
 
Nr. înregistrare Cerere finanțare: ................................................................ 
 
Titlul proiectului ………………………………………………………………….. 
Valoarea propusă……………………………………………………………. 
Teritoriul vizat ……………………………………………………………….. 
 
Denumirea solicitantului:………………………………................................... 
Statutul juridic ………………………………………………………………......... 
 
Cod de înregistrare fiscală:………………………………………………......... 
Număr de la Registrul Asociațiilor și fundațiilor: …………………………… 
Date personale ale reprezentantului legal 
Nume și Prenume:……………...………………………………………………… 
Calitate: ……………...……………………………………………………………… 

 

I.  Documentele suport care stau la baza procesului de evaluare  

a) Cererea de finanțare; 

b) Plan de afaceri, studiu de fezabilitate/memoriu justificativ; 

c) Grila de evaluare tehnicăși financiară a Cererilor de finanțare aprobată; 

d) Criteriile de evaluare şi selecţie aprobate; 

e) Programul Operaţional pentru Pescuit și afaceri Maritime 2014-2020, în vigoare la 
momentul depuneri Cererii de finanțare; 

f) Strategia de dezvoltare locală integrată a Zonei Pescărești Iazurile Moldovei; 

g) Ghidul solicitantului, inclusiv Corrigendum-urile publicate până la momentul depunerii 
Cererii de finanțare. 

 
II. Documente rezultate în urma procesului de evaluare 
Grila de evaluare tehnică nr…../data….. 
Grila de evaluare economicăși financiară nr…../data….. 
Nota de solicitare a informațiilor suplimentare nr……/data….. 
 
III.Obiectivele proiectului propuse în Cererea de finanțare 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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IV. Capacitatea  tehnico-economicăși financiară a Solicitantului de implementare a 
proiectului 
………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
V. Viabilitatea tehnică a proiectului propus în Cererea de finanțare 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
VI. Viabilitatea financiară a proiectului propus în Cererea de finanțare 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lista cheltuielilor eligibile estimative 

 

Nr 
crt 

Denumire cheltuială Valoarea eligibilă 
din dosarul Cererii 

de finanțare 
-lei- 

Valoare eligibilă 
rezultatăîn urma 
evaluării tehnico-

economice 
-lei- 

1    

2    

3    

….    

 TOTAL   

 

Valoarea totală:  lei 

Valoarea totală eligibilă *) :  lei 

Contribuția beneficiarului din 
valoarea totală eligibilă: 

 lei 

Valoarea nerambursabilă:  lei 

Valoarea neeligibilă:  lei 

 

 
 
VII. Punctaj obţinut la evaluare 
 

Evaluatori Punctaj Nume și prenume Semnătura Data 
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Evaluator 1     

Evaluator 2     

Suma 

[(PTEx1 + 
PTEx2):2] 

    

 
 
VIII. Concluzia evaluarii: 
 
Propus spre selectare: □ Neselectat: □ 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT, 
Manager FLAG 

(nume, prenume, semnătura,data) 
 
 
 
 
 

PROPUN SPRE APROBARE,  
Evaluator 1 

(nume, prenume, semnătura,data) 
 
 
 

Evaluator 2 
(nume, prenume, semnătura,data) 

 
 


