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1.IDENTIFICARE
Stat membru: ROMÂNIA
Program operaţional

CCI 2007 RO 14 FPO 001

Raport de
implementare

Anul raportului:

2009

Data aprobării raportului anual de către Comitetul de Monitorizare
POP:

2. SINTEZĂ
Principalele activităţi derulate în 2009 privind Programul Operaţional pentru Pescuit s-au referit
la:
1. Îmbunătăţirea şi definitivarea cadrului instituţional pentru implementarea POP.
Urmare a deficienţelor constatate de Autoritatea de Audit prin raportul de audit din 15 decembrie
2008 privind auditul de evaluare a conformităţii sistemului de management şi control stabilit
pentru implementarea POP, în conformitate cu cerinţele prevăzute de art. 57-61 din
Regulamentul Consiliului (CE) nr.1198/2006 şi ale cap. VII din Regulamentul Comisiei (CE)
nr.498/2007, a recomandărilor DG MARE din cadrul CE, prin scrisoarea 305/1 iulie 2009,
conducerea MAPDR, împreună cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi ai
Departamentului Afacerilor Europene, au luat măsuri energice pentru corectarea problemelor
existente şi îmbunătăţirea capacităţii de gestiune a POP.
Astfel s-a decis:
a) transferarea Autorităţii de Management pentru POP de la Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură la MAPDR;
b) transferul Agenţiei de Plăţi de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit la
departamentul de specialitate din cadrul MAPDR;
c) transferul Autorităţii de Certificare de la Direcţia de Coordonare a Agenţiilor de Plăţi din
cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, la Direcţia Generală Autoritatea
de Certificare şi Plată din Ministerul Finanţelor Publice.
2. Lansarea apelurilor de primire a cererilor de finanţare pentru măsurile axelor 1-3.
Începând cu data de 11.05.2009 a fost lansată sesiunea de depunerea a Cererilor de Finanţare si
s-au primit 50 de aplicaţii.
Având în vedere problemele identificate privind conformitatea acestor aplicaţii cu legislaţia
europeană şi a nevoii revizuirii proiectelor depuse (vezi cap. 6 din prezentul raport), nu s-a trecut
la etapa de selecţie a cererilor de finanţare depuse în cursul anului 2009.
3. Alte activităţi.
A fost organizată o întrunire a CMPOP, în data de 25 martie, în cadrul căreia s-au aprobat
modificările Programului Operaţional pentru Pescuit în vederea aplicării Regulamentului
Consiliului (CE) 744/2008 şi anumite schimbări în sistemul de management şi control.
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3. PREZENTARE SUCCINTĂ A IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL PE AXE PRIORITARE
3.1. Informaţii privind derularea activităţilor pe axe prioritare
În zilele de 11 şi 18 mai 2009 au fost lansate apelurile de primire a cererilor de finanţare pentru
măsurile aferente axelor 1-3, astfel că până la sfârşitul anului 2009 s-au depus în total 50 de
cereri de finanţare/proiecte, cu o valoare totala de 539.671.577 lei, din care valoarea eligibilă
428.004.320 lei.
Din totalul cererilor de finanţare depuse, se desprind următoarele:
39 au fost declarate eligibile, cu o valoare totală de 471.248.196 lei, din care
eligibilă, 378.581.583 lei;
10 au fost declarate neeligibile;
1 a fost retrasă
Cele 39 de cereri de finanţare eligibile au fost depuse pe următoarele măsuri:
Măsura 1.1 – 7 proiecte cu o valoare totală de 13.861.233 lei, din care
13.861.233 lei, valoare eligibilă;
Măsura 2.1 – 25 proiecte cu o valoare totală de 353.246.477 lei, din care
291.129.041 lei, valoare eligibilă;
Măsura 2.6 – 6 proiecte cu o valoare totală de 97.542.447 lei, din care
68.241.434 lei, valoare eligibilă;
Măsura 3.4 – 1 proiect, cu o valoare totală de 6.598.039 lei, din care 5.349.875
lei, valoare eligibilă.
Neconformitatea sistemului de gestionare şi control pentru POP, conduceau la necertificarea
plăţilor din FEP.
Cererile de finanţare primite în anul 2009 nu au mai fost supuse procesului de evaluare, selecţie
şi contractare, AM POP recomandând retragerea acestora de către aplicanţi, deoarece nu erau
respectate
cerinţele
comunitare.

Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013

5

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
DGP-AMPOP

Indicatori menţionaţi în POP referitori la obiectivele şi rezultatele preconizate.
Indicatori

ANUL
2007

Axa prioritară 1
1.Reducerea
capacităţii
flotei prin
oprirea
temporară sau
permanentă a
activităţii
navelor
2.Gradul de
modernizare a
flotei de
pescuit

3. Puterea
motoarelor
înlocuite şi
micşorarea
puterii totale
(exprimată în
kW)
4. Numărul
pescarilor
instruiţi

Rezultate

7.Cantitatea
produsă prin
pescuitul în
apele interioare
(t)

0

2009

Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv

GT:2.604,86
kW:8.691,79
(2005)
0

Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv

0

Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv
Nivel de
referinţă

0

0

0

0

0

0

2011

2012

2013

2014

GT : 20%
kW :15%

GT : 20%
kW :15%

50% din
navele de
pescuit
40%din
flota de
pescuit la
scară mică

80% din
navele de
pescuit
70%din
flota de
pescuit la
scară mică

2.800 kW
(20% din
totalul
puterii
instalate)

8.400 kW
(60% din
totalul
puterii
instalate)

300

600

+40%
(10.147 )

+80%
(13.046 )

+40%
(12.275 )

+80%
(15.782 )

5.000

6.000

0

0

0

0
10.312
+40,7%

11.960
+66%

d.i.1

7.248
(2005)
3.500
-60%

5.859
-33%

d.i.

Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv

8.768
(2005)
4.275

3.310 t

d.i.

Nivel de
referinţă

4.000
(2005)

referinţă
Rezultate
Obiectiv

2010

0

Obiective

Axa prioritară 2
Rezultate
5.Cantitatea
Obiectiv
produsă în
acvacultură
(t)
Nivel de
6.Cantitatea
produsă prin
procesare
(t)

0

2008
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Indicatori

ANUL
2007

8.Ponderea
proiectelor care
obţin producţii
prietenoase cu
mediul
9. Creşterea
profitului
(mlei)

Rezultate

0

2008

0

2009

10.Valoarea
adăugată pe
muncitor în
acvacultură
(€2/an)

Rezultate

2012

2013

2014

10%

15%

Acvacultură
: +25%
Procesare:
+20%

Acvacultură
+50%
Procesare:
+50%

+10%

+20%

1

3

3

5

3

5

7

15

20

5

6

9

0
Acvacultură:
11.406
Procesare:
3.411

Acvacultură
: 5.078
Procesare:
6.975

d.i.

Obiectiv

Nivel de
referinţă

2011

0

Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate

2010

Acvacultură:
10.883(2005)
Procesare:
3.411 (2007)
4.915

7.604

d.i..

Obiectiv
Nivel de
referinţă

700

Rezultate
Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate

0

Axa prioritară 3

11. Numărul de
porturi marine
modernizate
12. Numărul de
adăposturi la
Marea Neagră
13. Numărul de
locuri de
debarcare la
Marea Neagră
14.Pregătirea
grupurilor de
pescari şi
fermieri (nr.
cursuri de
pregătire)
15. Organizaţii
de producători,
asociaţii de
producători
16. Creşterea
consumului
mediu de peşte

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv

0
0

0

0

90
6,56

4

d.i.
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Indicatori

ANUL
2007

(kg/pers/an)
17. Creşterea
valorii
adăugate a
peştelui
procesat şi
vândut
(mil.€)

Nivel de
referinţă
Rezultate

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,5
10,314

15,703

d.i.

Obiectiv

Nivel de
referinţă

4,757

Rezultate
Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate

0

10%

20%

5

15

7.000

21.000

250.000

750.000

500

3.000

Axa prioritară 4

18. Număr
Grupuri Locale
înfiinţate
19.Teritoriul
acoperit de
Grupurile
Locale (km2
20.Populaţia
din teritoriul
acoperit de
Grupurile
locale
21. Locuri de
muncă create
sau menţinute
în sector

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

Obiectiv
Nivel de
referinţă
Rezultate
Obiectiv

0

Nivel de
referinţă

0

0

0

0

(1) d.i. dată indisponibilă la data raportării
(2) pentru conversia lei/€ s-a folosit cursul BNR
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Indicatorii pentru care există date, menţionaţi în tabelul de mai sus, sunt preluaţi din următoarele surse:
1) de la Institutul Naţional de Statistică, informaţiile statistice necesare calculării următorilor indicatori:
a) Creşterea profitului
b) Valoarea adăugată pe muncitor în acvacultură
c) Creşterea consumului mediu de peşte
d) Creşterea valorii adăugate a peştelui procesat şi vândut.
2) de la ANPA următoarele informaţii:
a) Cantitatea produsă în acvacultură;
b) Cantitatea produsă prin procesare;
c) Cantitatea produsă prin pescuitul în apele interioare.
Aceste informaţii sunt disponibile, pentru anul anterior, în perioada mai-iulie a anului următor raportării, motiv
pentru care în rubricile aferente anului 2009 a fost notat „dată indisponibilă” la data raportării.
Conform acestor indicatori, pentru care avem date, putem concluziona următoarele:
- datorită măsurilor de popularizare a POP se observă creşterea consumului mediu de peşte în anul 2007;
- producţiile obţinute prin procesarea peştelui şi din pescuitul în ape interioare au scăzut comparativ cu nivelul
de referinţă (anul 2005), rezultând necesitatea investiţiilor urgente în aceste sectoare, în vederea realizării
obiectivelor preconizate.
De asemenea, din momentul în care vom avea implementate proiecte pe măsura 2.1 şi 2.6 vom oferi informaţii
referitoare la ponderea cantităţilor obţinute în unităţile de acvacultură sau procesare în urma modernizărilor sau
înfiinţării de noi unităţi prin intermediul POP.
Ceilalţi indicatori, menţionaţi în tabel şi pentru care nu există date, vor fi preluaţi din proiectele care se vor
implementa prin POP.
3.2. Informaţii specifice pentru axe prioritare şi măsuri
Analiza rezultatelor implementării planurilor de ajustare a efortului de pescuit folosind indicatorii definiţi în
programul operaţional.
Conform art.12 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.744/2008, a fost elaborat un Program de
Adaptare a Flotei de Pescuit, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 439
din 30 iunie 2009.
De asemenea, MAPDR a adoptat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
444/2009, Planul de Ajustare a Efortului de Pescuit.
Având în vedere că acest Plan nu era corelat cu măsuri specifice de conservare a resurselor de pescuit, ci
dimpotrivă, nu justifica prin datele şi argumentele prezentate nevoia unor măsuri de conservare, respectiv de
ajustare a efortului de pescuit (conform scrisorii DG MARE 12530/ 3/11/2009), acesta nu putea constitui o
bază acceptabilă pentru implementarea măsurilor din cadrul Axei 1 a POP 2007-2013.
În urma recomandărilor Comisiei Europene a fost începută elaborarea unui alt plan de ajustare a efortului de
pescuit de către DGP-AMPOP (finalizat în cursul anului 2010), care să respecte cerinţele comunitare privind
măsurile de conservare a resurselor de pescuit conform Regulamentului 2371/2002 şi să constituie, de
asemenea, documentul de bază pentru finanţarea operaţiunilor de încetare a activităţii de pescuit, în cadrul axei
1 a POP.
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013
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Zonele de pescuit selectate, grupurile selectate, bugetul alocat acestora, procentajul zonelor de pescuit care fac
obiectul strategiilor de dezvoltare locală.
În cursul anului 2009, s-au desfăşurat acţiuni de instruire a personalului din cadrul Autorităţii de Management
pentru implementarea Axei prioritate 4 a POP.
Astfel, AM POP a participat la doua sesiuni de instruire/ informare, organizate de DG MARE, una în primul
semestru al anului 2009 la Talin, unde ANPA, în calitate de AM a fost reprezentată de 2 experţi, iar una în
noiembrie 2009, organizată împreună cu FarNet, la Bruxelles.
La cea de-a doua sesiune de instruire, AM POP a prezentat un calendar de acţiune pentru implementarea Axei 4
şi a primit o serie de informaţii referitoare la scopul Unităţii FarNet, precum şi modalităţile de lucru ce vor fi
dezvoltate cu statele membre.
3.3. Informaţii financiare
În conformitate cu articolul 81 al Regulamentului (CE) nr.1198/2006, România a primit prefinanţare în valoare
de 16.004.407,99 Euro, alocată în două tranşe, respectiv la data de 31 decembrie 2007 şi 6 martie 2008. Suma
de prefinanţare a fost transmisă în contul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Comisia a acordat României a doua prefinanţare, reprezentând 7% din contribuţia FEP, în conformitate cu
prevederile Regulamentului CE nr. 744 din 24 iulie 2008, în data de 15 decembrie 2008, în valoare de
16.149.994 Euro.
Valoarea totală a prefinanţării acordate României este de 32.154.401,99 Euro.
În data de 08.12.2009 a fost depusă la Autoritatea de Certificare şi Plată, Declaraţia de Cheltuieli nr.
1/08.12.2009 pentru suma de 7.169.806,25 lei, aferentă Axei 5 – Asistenţă tehnică.
România-regiune eligibilă în temeiul obiectivului de convergenţă
Axa
prioritară

Cheltuieli
efectuate
de
beneficiari
incluse în
cererile de
plată

Contribuţia
publică
corespunzătoare

Contribuţie
FEP
corespunzătoare

1
2
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5-2008
5-2009

Total axa5
TOTAL

179,404,28

44,851,07

134,553,32

6,990,401,97
7.169.806,25
7.169.806,25

1747,600,49
1.792.451,56
1.792.451,56

5.377.354,69
5.377.354,69

Cheltuieli
Participaefectuate de
rea FEP
către
angajată de
organismul
AM
responsabil
cu
efectuarea
plăţilor către
beneficiar
0
0
0
0
0
0
0
0

Suma
totală a
plăţilor
solicitate
CE

0
0
0
0

Lei
Suma
totală a
plăţilor
primite
din
partea
CE
0
0
0
0
0

7.169.806,25
7.169.806,25

5.377.354,69
5.377.354,69

5.377.354,69
5.377.354,69
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Conform art.95, alin.(2) din Regulamentul (CE) nr.1198/2006 „Statele membre care nu au adoptat euro ca
monedă la data unei cereri de plată, convertesc în euro sumele cheltuielilor efectuate în monedă naţională.
Aceste sume sunt convertite în euro pe baza cursului de schimb contabil lunar al Comisiei din luna în care au
fost înregistrate cheltuielile în conturile autorităţii de certificare a programului operaţional în cauză”.
Întrucât suma respectivă nu a fost încă certificată de Autoritatea de Certificare, nu s-a făcut convertirea acesteia
în euro.
În perioada 17-21 decembrie 2009, Autoritatea de Certificare şi Plată a efectuat verificarea la faţa locului a
documentelor pe baza cărora a fost întocmită Declaraţia de cheltuieli şi a emis Proiectul de raport cu nr.
377.996/28.12.2009, privind efectuarea misiunii pentru verificarea Declaraţiei lunare de cheltuieli nr. 1, aferentă
Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.
3.4. Analiza calitativă
Nu se poate face o analiză a rezultatelor măsurată în indicatori fizici şi financiari în care să includem o analiză
calitativă a progreselor realizate în raport cu obiectivele stabilite iniţial deoarece nu au fost proiecte
implementate.
Pentru asigurarea unei implementări eficiente a POP 2007-2013 si in conformitate cu regulamentele comunitare
şi legislaţia naţională in vigoare, Autoritatea de Management pentru POP a încheiat Acorduri de colaborare cu
diferite structuri, respectiv:
• Acord privind managementul financiar şi controlul la nivelul Programului Operaţional pentru Pescuit,
aferent perioadei de programare financiară 2007 - 2013, în România, cu Ministerul Finanţelor Publice,
prin Direcţia Generală Autoritatea de Certificare şi Plată, în calitate de Autoritate de Certificare, semnat
de către MAPDR în luna decembrie 2009.
• Protocol de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, încheiat în luna noiembrie
2009.
• Protocol de colaborare cu Ministerul Sănătăţii încheiat în luna noiembrie 2009;
• Protocol de colaborare cu Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
încheiat în luna noiembrie 2009;
DGP –AMPOP finanţează proiecte care promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea socială.
Împreună cu cererea de finanţare, solicitantul semnează şi transmite, o declaraţie privind respectarea
principiului egalităţii de şanse.
De asemenea, în grilele de evaluare, este inclus şi criteriul respectării şi promovării egalităţii de şanse.
3.5. Modalităţi de monitorizare
Monitorizarea programului operaţional este efectuată, în primul rând de către Comitetul de Monitorizare
(CMPOP) şi Autoritatea de Management (DGP-AMPOP) prin Direcţia Strategie şi Monitorizare POP.
Comitetul de Monitorizare (CMPOP) este principalul organism de coordonare şi de luare a deciziilor al POP.
DGP-AMPOP şi CMPOP asigură calitatea şi eficienţa implementării programului operaţional. Conform
Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 133/2009, Comitetul de Monitorizare este
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constituit din 29 de membri, din care 62% reprezintă structurile publice ale statului, 13% deţine învăţământul şi
cercetarea , ONG-urile reprezintă 7%, asociaţiile reprezintă 13%, iar patronatul 5%.
Având în vedere necesitatea respectării art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, respectiv egalitatea de
şanse între bărbaţi şi femei, noua structura a DGP-AMPOP din cadrul MAPDR, a inclus în componenţa
Comitetului de Monitorizare şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Promovarea Egalităţii de Şanse în România.
De asemenea, în componenta CM a fost inclusă şi Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, deoarece prin obiectul de activitate participă la implementarea anumitor măsuri din POP.
Întâlnirile CM se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea CM, care a fost
elaborat conform prevederilor art. 62-66 din Regulamentul (CE) 1198/2006.
Monitorizarea POP se efectuează prin trimitere la indicatorii financiari şi la indicatorii specifici stabiliţi pentru
fiecare axă prioritară din cadrul POP. În anul 2009 a fost organizată a treia reuniune a CMPOP, în data de 25
martie.
Din deciziile luate în cadrul întrunirii CMPOP amintim:
● Modificarea Programului Operaţional pentru Pescuit, prin:
 transferul Autorităţii de Certificare de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia
Generala pentru Coordonare a Agenţiilor de Plăţi, la Ministerul Finanţelor –Autoritatea de Certificare şi
Plată;
 autoritatea competentă pentru a primi plăţile de la Comisia Europeană cu privire la FEP este direcţia de
specialitate din cadrul MAPDR, respectiv Direcţia Generală Buget-Finanţe şi fonduri Europene;
 introducerea modificărilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 744 al Consiliului din 24
iulie 2008 de instituire a unei acţiuni specifice temporare care să promoveze restructurarea flotelor de
pescuit ale Comunităţii Europene afectate de criza economică;
 actualizări impuse de modificarea cadrului legislativ şi corecţia erorilor de tehnoredactare a POP.
Modificarea POP a fost adusa la cunoştinţa membrilor CM constituit conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 29/2010 şi a fost procesată în primul trimestru al anului 2010.
Modificarea POP s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind
Fondul European pentru Pescuit.
● Aprobarea raportului anual de implementare a POP în anul 2008;
● Stabilirea primei de casare pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit.
3.6. Probleme majore întâlnite şi măsurile luate pentru remedierea acestora.
Pentru perioada 2007-2013, România beneficiază de instrumentul financiar destinat sectorului pescăresc, care
este înglobat în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. Fondul European pentru Pescuit a înlocuit
instrumentul structural destinat restructurării sectorului piscicol din Europa - IFOP (Instrumentul Financiar de
Orientare Piscicola) şi a fost înglobat în politica europeană pentru pescuit şi afaceri maritime.
Deoarece am fost puşi în situaţia să implementăm pentru prima dată un program operaţional destinat
pescuitului, a trebuit să punem la punct totul de la început, de la organizarea structurilor implicate în derularea
programului la elaborarea actelor normative de punere în aplicare.
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Astfel, în cursul anului 2009 au fost elaborate:
 trei variante de manuale de proceduri conforme cu cadrul instituţional propus. Manualele elaborate au
fost concepute astfel:
a) pentru implementarea axelor prioritare 4 şi 5
b) pentru activitatea de verificare a conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare, evaluarea şi
selectarea acestora, contractare, control;
c) pentru plăţi, achiziţii, arhivare
d) pentru monitorizarea, evaluarea şi raportare POP,
e) comunicare, informare şi publicitate
 Au fost elaborate o serie de manuale de procedură noi, pentru următoarele activităţi: abandon, arhivare,
planificare, contabilitate, mangementul riscului, tehnologia informaţiei, închidere program
 ghidurile solicitantului, pentru măsurile: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5.
 proiecte de acte legislative privind: cheltuielile eligibile, cadrul general de implementare a măsurilor
cofinanţate din FEP, consolidarea capacităţii de gestionare a cadrului instituţional, gestionarea
fondurilor nerambursabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al AM POP.
 stabilirea nivelului primei de casare pentru navele de pescuit;
 proiect pentru modificarea criteriilor de evaluare pentru operaţiunile finanţate din POP;
 proiectul modificării POP.
Având în vedere avizul defavorabil acordat de Autoritatea de Audit pentru POP din cadrul Curţii de Conturi din
România referitor la sistemul de gestionare şi control al POP prin raportul de audit finalizat în decembrie 2008
şi transmis CE, cât şi problemele semnalate de CE privind funcţionarea ANPA în calitate de Autoritate de
management pentru POP, CMPOP şi conducerea MAPDR au decis schimbarea cadrului instituţional de
implementare a POP.
De asemenea, DG MARE a constatat deficienţe importante privind funcţionarea ANPA ca Autoritate de
Management pentru POP şi, de aceea, s-a decis transferul AMPOP în cadrul MAPDR.
În cadrul MAPDR s-a înfiinţat DGP-AMPOP, structură care a transmis noua descriere a sistemelor de
management şi control pentru programul operaţional, la Autoritatea de Audit, în data de 26.11.2009, şi
redepusă ulterior, cu modificări, urmare apariţiei unor acte normative de reglementare a capacităţii de gestionare
a POP. Descrierea sistemelor a fost întocmită în conformitate cu modelul stabilit în partea A din anexa XII din
Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei, de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.
În 15.12.2009, reprezentanţi ai DGP-AM POP, precum şi ai Autorităţii de Audit, Autorităţii de Certificare şi
Agenţiei de Plată au fost prezenţi la DG MARE pentru a prezenta Raportul de activitate aferent anului 2009,
precum şi modul de organizare şi funcţionare a noilor structuri implicate în gestionarea FEP.
Recomandările primite de la DG MARE au fost analizate şi avute în vedere la definitivarea structurii
organizatorice a DGP-AM POP, astfel încât să fie asigurată separarea funcţiilor.
În decembrie 2009, datorită nedefinitivării cadrului organizatoric şi legislativ în ceea ce priveşte implementarea
POP, misiunea Autorităţii de Audit a fost suspendată.
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Autoritatea de Audit a reluat procedura de evaluare a conformităţii sistemului de management şi control la data
de 30 martie 2010.
Redefinirea cadrului administrativ de implementare a POP s-a făcut respectând prevederile art. 58 din
Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, astfel:
 Pentru implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 a fost desemnată ca Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013: Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea
de Management pentru POP din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în
conformitate cu prevederile art. 2 al OG nr. 15 /2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor
alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit. Prin
HG nr. 1347/2009 privind consolidarea capacităţii de gestionare a Programului Operaţional pentru Pescuit este
stabilită structura organizatorică a DGP-AMPOP.
În conformitate cu art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, DGP-AMPOP este responsabilă în totalitate
pentru gestionarea şi implementarea POP în conformitate cu principiile managementului financiar riguros şi al
separării clare a funcţiilor.
 Autoritate de certificare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 este desemnată Autoritatea
de certificare şi plată, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor
art. 2 alin. (2) lit. o) din OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite
din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile
alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de
colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din
Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea
riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate
cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, Autoritatea de Certificare pentru FEP, este
responsabilă de certificarea cheltuielilor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli şi a cererilor de plată, înaintea
transmiterii acestora către Comisia Europeană.
 În conformitate cu prevederile OG nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor
alocate prin Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit şi ale
Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 617/2009 privind structura organizatorică a
MAPDR, Agenţia de Plată pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 este reprezentată de
Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene din cadrul MAPDR structură responsabila cu transferarea
către beneficiari a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană, a sumelor de
cofinanţare de la bugetul de stat şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă
cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FEP în cadrul POP, precum şi către contractori
a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz.
 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 şi potrivit art. 21
al HG nr. 457/2008, rolul de Autoritate de Audit pentru toate programele operaţionale, inclusiv pentru
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, este îndeplinit de Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de
Conturi a României, care funcţionează pe lângă Parlamentul României. Autoritatea de Audit a fost constituită în
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baza Legii nr. 200/23.06.2005 privind aprobarea OUG nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Potrivit Legii nr. 217/24.10.2008, Autoritatea de Audit
funcţionează în cadrul Curţii de Conturi a României, independentă din punct de vedere operaţional faţă de
aceasta. Autoritatea de Audit este organismul însărcinat să asigure auditul public extern asupra modului de
gestionare şi de utilizare a fondurilor comunitare alocate României de către Uniunea Europeană.
Conform cerinţelor art. 57 lit. b) din Regulamentul (CE) nr.1198/2006, autorităţile desemnate să facă parte din
sistemul de management şi control instituit pentru Programul Operaţional pentru Pescuit funcţionează
independent una de cealaltă, astfel asigurându-se separarea funcţiilor între aceste autorităţi. Autoritatea de
Management şi Autoritatea de Certificare funcţionează în cadrul a două ministere diferite din subordinea
guvernului, respectiv MAPDR şi Ministerul Finanţelor Publice. Autoritatea de Audit îşi desfăşoară activitatea în
cadrul Curţii de Conturi – care funcţionează pe lângă Parlamentul României.
În conformitate cu prevederile art. 59 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 şi subsecţiunii 6.b.4
„Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti” din Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, DGPAMPOP a stabilit delegarea unor funcţii pentru implementarea POP unor Grupuri Locale care vor fi desemnate
în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare. Grupurile Locale vor fi responsabile pentru
implementarea unor măsuri din cadrul axei prioritare 4 „Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti”. Controlul se
va baza pe prevederile contractului de servicii, care va include prevederi referitoare la încetarea contractului şi
penalităţi, unde este cazul.
Pentru urgentarea implementării POP au fost luate următoarele măsuri:
● au fost finalizate manualele de proceduri pentru implementarea POP, în concordanţă cu cadrul administrativ
de implementare a programului:
Nr.crt.
1

Denumire manual
Management şi organizare

2

Evaluarea conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare

3

Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare

4

Contractare

5

Implementarea proiectelor finanţate prin Axa 5

6

Programare, evaluare, monitorizare şi raportare POP

7

Atribuirea contractelor de achiziţie publică

8

Verificările de management şi autorizarea plăţilor

9

Efectuarea plăţilor

10

Control, constatare nereguli şi recuperare creanţe bugetare

11

Comunicare, informare şi publicitate
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12

Arhivare

13

Implementarea axei 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti

14

Planificare şi raportări financiare

15

Resurse umane

16

Modificarea, introducerea sau abandonul procedurilor

17

Managementul riscului

18

Audit intern

19

Declaraţii de cheltuieli

20

Închiderea de program

21

Control financiar preventiv propriu

22

Contabilitate

23

Tehnologia informaţiei

● a fost angajat personal specializat în cadrul AM POP, fiind rămase neocupate 14 locuri vacante;
● au fost elaborate ghidurile solicitantului în concordanţă cu noile manuale de proceduri aprobate;
● în urma reluării procedurii de acreditare a sistemului de management şi control, acesta a fost declarat
conform.
● a fost modificat Planul de Ajustare a Efortului de Pescuit, la recomandările DG MARE, si aprobat prin
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 107/2010. Acest plan, împreună cu Programul de
Adaptare a Flotei de Pescuit, conţin măsuri de adaptare a capacităţii flotei la stocurile de peşti disponibile, cât şi
măsuri de conservare a biodiversităţii şi a stocurilor exploatate.
● au fost luate măsuri pentru finalizarea aplicaţiilor informatice SIMPOP şi www.ampeste.ro
3.7. Recomandări din partea Comisiei ca urmare a examinării anuale a programului operaţional
În cadrul întâlnirilor desfăşurate pe tot parcursul anului 2009 cu conducerea MAPDR, la întâlnirea anuală din
data de 15.12.2009 cât şi prin scrisorile transmise, Comisia Europeană a recomandat măsuri energice pentru
creşterea capacităţii administrative şi urgentarea implementării POP. Astfel, la recomandarea CE a fost agreat şi
implementat un plan de acţiune care viza îmbunătăţirea sistemului de management şi control al POP, creşterea
capacităţii administrative a AM şi urgentarea măsurilor necesare pentru implementarea POP, în conformitate cu
legislaţia europeană. Recomandările au vizat în primul rând finalizarea cadrului instituţional de implementare a
POP, organizarea transparentă, pe criterii de competenţă a recrutării personalului AMPOP, deblocarea
fondurilor alocate pe axa de Asistenţă Tehnică, revizuirea Planului de Ajustare a Efortului de Pescuit,
mobilizarea actorilor locali şi creşterea capacităţii acestora de a constitui Grupuri de Acţiune Locală în zone
pescăreşti.
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3.8. Asistenţa rambursată sau reutilizată
Nu a fost cazul.
Conform structurii organizatorice a DGP-AM POP, în coordonarea directă a directorului general se află biroul
control, antifraudă şi nereguli.
Schema privind sistemul de raportare a neregulilor.
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Flux procedural Control, antifraudă, nereguli și recuperare creanțe bugetare
Direcții DGPAMPOP

BCAN

AC

Elaborare Raport
trimestrial de
nereguli și Raport
de management al
neregulilor

Notificare Direcții
DGP-AMPOP ptr
transmiterea
Raportului
trimestrial de
nereguli

Întocmire
Notificare AM ptr
transmiterea
Raportului
trimestrial de
nereguli

DLAF

Pregătește
Raportul
trimestrial de
nereguli

Elaborare varianta
revizuita a
Raportului

Notificare privind
clarificari solicitate
AM

Raportul
trimestrial de
nereguli +
documente suport

DA
Sunt
neclarități?

NU
Notificare privind
aprobarea
Raportului

Notificare DSM,
DCVVM, DFECP
privind aprobarea
raportului

Elaborare raspuns
catre BCAN

Pregatire pachet
Rapoarte nereguli
si adresa
insotitoare/nota
explicativa pt
nereguli ≥ 10.000 €

Solicita clarificari
Directii DGPAMPOP

Solicita clarificari
AM

Transmitere
raspuns catre AC

Transmitere
raspuns catre
DLAF

Solicita clarificari
AC

Primire raspuns
solicitare clarificari
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3.9. Modificări majore în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE) NR. 1198/2006
Nu a fost cazul în care o operaţiune să sufere, în termen de cinci ani de la data deciziei de finanţare vreo
modificare substanţială care:
a) să îi afecteze natura sau condiţiile de punere în aplicare sau care să acorde unei firme sau unui organism
public un avantaj necuvenit;
b) să rezulte din schimbarea naturii proprietăţii unui element de infrastructură sau din încetarea sau
relocalizarea unei activităţi de producţie.
3.10. Schimbări în contextul şi condiţiile generale privind punerea în aplicare
În anul 2009 a avut loc transferul Autorităţii de Management, a Autorităţii de Certificare şi a Agenţiei de Plată,
astfel:
Autoritatea de Management – de la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, unitate aflată în
subordinea Ministerului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea
de Management pentru POP din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
Astfel, conform HG nr. 8/2009, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea de Management pentru
POP a fost organizată la nivel de Direcţie Generală, în cadrul MAPDR.
Direcţia Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru POP este organizată la nivel central şi regional.
La nivel central funcţionează următoarele direcţii/serviciu/birou:
Direcţia Strategie si Monitorizare POP
Direcţia Contractare si Verificări de Management
Serviciul Declaraţii de cheltuieli
Biroul Control, antifraudă si nereguli
La nivel regional, conform organigramei sunt 9 centre regionale POP, respectiv: Tulcea, Constanta, BucureştiBuftea, Dolj, Braşov, Cluj, Timişoara , Iaşi.
Autoritatea de Certificare - de la Direcţia de Coordonare a Agenţiilor de Plăţi, structură organizatorică în
cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, la Direcţia Generală Autoritatea de Certificare şi
Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
Agenţia de Plată – de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit la Direcţia Generală Buget
Finanţe şi Fonduri Europene din cadrul MAPDR.
În contextul recesiunii economice şi a tendinţei devalorizării leului în raport cu valutele de referinţă (euro +
dolar), operatorii din acest sector au întâmpinat dificultăţi în finanţarea proiectelor datorită lipsei de resurse
financiare pentru demararea investiţiilor în domeniu.
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4. UTILIZAREA ASISTENŢEI TEHNICE
A fost elaborat planul acţiunilor pentru axa 5 pentru perioada 2009-2013, aprobat la data de 21.04.2009. În acest
plan au fost detaliate: titlul proiectelor, obiectivele generale şi specifice, perioada estimată de implementare,
valoarea estimată a proiectelor, responsabilii tehnici şi fundamentarea necesităţii proiectului.
În anul 2009 fondurile utilizate pentru plăţile aferente axei 5 se prezintă astfel:
Contracte asistenţă tehnică
6.778.959,52 lei
Cheltuieli directe
211,442,45 lei
TOTAL
6.990.401,97 LEI
1. Contractele de Asistenţă Tehnică încheiate în anul 2009 sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.
crt.

Nr. / data
încheierii
contractului

Denumirea
contractului

Preţul contractului
(fără TVA)

Beneficiar

Lei
1

2

3

3/23.03.2009

Organizarea de
conferinţe/congrese
pentru 3 reuniuni ale
CMPOP din 2009
Consultanţă în
domeniul achiziţiilor

8/28.04.2009

Servicii informatice
privind gestiunea
proiectelor în cadrul
programului
Operaţional pentru
Pescuit

Stadiul de
execuţie

Finalizat

AM
POP

46.323,7

23.03.200931.12.2009

14.850

Finalizat
13.04.200931.12.2009

Finalizat

AM
POP

62.689,02

Nr. factură/val
(fără TVA
inclus)
[lei]

Euro

-

AM
POP

5/13.04.2009

Perioada de
derulare a
contractului

14.800

F.10000006/10.04
.2009
Val.
145.141,56
F.10000028/
13.07.2009
21.806,53 lei
F. 10000038/
14.08.2009
19.919,55 lei
Total 41,726,08
F.1056/09.06.09,
20.896,34
F.1070/02.07.09
20.652,75

28.04.200929.09.2009

F.1095/28.08.09
21.139,93
Total 62.689,02

4

5

6

14/08.07.2009

19/24,07,2009

20/29.07.2009

Servicii informatice
privind gestionarea
proiectelor în cadrul
POP
Servicii de consultanţă
pentru organizarea
licitaţiei de achiziţii
media
Asistenţă tehnică pentru
AM în vederea revizuirii
şi definitivării cadrului
legislativ şi instituţional,
conform legislaţiei în
vigoare pentru
îmbunătăţirea
sistemului de

AM
POP

-

AMP
OP

AM
POP

61.967

2.177.530

08.07.200909.07.2014

14.950

27,07,200931,12,2009

14.750

În derulare

F.10431/21.07.09
VAL
6.312.913,30

Finalizat

F.51,31,08,2009
Val 63.135,34

Finalizat

F.20094/31.08.09
VAL
21.218

29.07.200903.11.2009
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7

21/29.07.2009

8

23/02.09.2009

9

706/707/3.,04.
2009

management şi control
pentru POP 2007-2013
Asistenţa tehnică pentru
AM în vederea
definitivării cadrului
metodologic şi
instituţional pentru
sistemul de
management pentru
POP, inclusiv acorduri
interinstituţionale
Servicii de evaluare
tehnică şi financiară a
Cererilor de Finanţare
în cadrul POP
Servicii de instruire şi
cazare privind
evaluarea cerilor de
finanţare

AM
POP

62.765

14.940

AM
POP

Acord
cadru

Acord
cadru

2009-2013

110,878

30,04,200910,05,2009

AM
POP

Finalizat

Cerere finanţare,
F.1/30.11.09
VAL
21.258,22

În derulare

Nu s-au efectuat
plăţi în 2009

Finalizat

F. 031,20,05,2009
VAL 110.878

29.07.200903.11.2009

6.778.959,52

TOTAL

Plăţile efectuate în cadrul axei prioritare de asistenţă tehnică, pentru 2009, sunt în curs de certificare.
Prin contractul de servicii nr. 3/ 23.03.2009 privind „Organizarea de conferinţe/congrese pentru un număr de 3
(trei) reuniuni ale CMPOP, care vor avea loc în anul 2009 ” a fost organizată o reuniune a CMPOP în data de 25
martie şi o şedinţă pregătitoare pentru organizarea următoarei reuniuni POP, în data de 2 octombrie 2009.
Activităţile specifice prestate necesare desfăşurării CMPOP au fost următoarele::
a) asigurarea suportului logistic şi tehnic pentru buna desfăşurare a întâlnirii pregătitoare a
CMPOP;
b) pregătirea şi multiplicarea documentelor de lucru pentru CMPOP (70 de exemplare);
c) asigurarea suportului logistic şi tehnic pentru desfăşurarea întâlnirii de lucru a CMPOP;
d) transportul participanţilor cu un autocar;
e) asigurarea serviciilor de cazare (65 de persoane);
f) asigurarea serviciilor de traducere simultană şi consecutivă.
Activităţile specifice prestate necesare desfăşurării şedinţei pregătitoare au fost următoarele:
a) asigurarea suportului logistic şi tehnic pentru desfăşurare a întâlnirii pregătitoare a celei de a
3-a reuniuni a CMPOP;
b) pregătirea şi multiplicarea documentelor de lucru (30 de exemplare);
c) transportul participanţilor la eveniment;
d) asigurarea serviciilor de traducere simultană şi consecutivă.
Valoarea facturii a fost de 145.141,56 lei fără TVA şi s-a încadrat în preţul contractului.
Contractul nr. 5/13.04.2009 a avut ca scop îndeplinirea următoarelor atribuţii de asistenţă/consultanţă în
domeniul achiziţiilor publice:
a) îndrumarea metodologică privind aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică/acordurilor - cadru:
b) verificarea documentaţiilor aferente procedurilor de atribuire iniţiate de către ANPA, precum
şi a documentelor care se întocmesc pe parcursul respectivelor proceduri;
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c) asistenţă în vederea întocmirii de către ANPA a punctelor de vedere la eventualele contestaţii
depuse în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
d) asistenţă privind întocmirea de către ANPA a oricăror documente suplimentare necesare pe
parcursul aplicării procedurilor.
Valoarea facturilor a fost de 41.726,08 lei fără TVA şi s-a încadrat în preţul contractului.
În cadrul contractului de prestări servicii nr. 8/28.04.2009 s-a asigurat asistenţă şi consultanţă în scopul
realizării documentaţiei şi serviciilor informatice privind gestiunea proiectelor finanţate din FEP în cadrul POP.
Valoarea facturilor a fost de 62.689,02 lei fără TVA. Valoarea facturii a fost egală cu preţul contractului.
Contractul de prestări servicii nr. 14/08.07.2009 privind „Servicii informatice privind gestionarea proiectelor în
cadrul POP” trebuie să asigure totalitatea serviciilor necesare pentru susţinerea din punct de vedere al
infrastructurii tehnice şi IT a activităţilor ANPA ca Autoritate de Management pentru POP. Serviciile vor
permite dezvoltarea unui mediu unitar în care se va realiza procesarea cererilor de finanţare de la depunerea
acestora şi până la contractarea şi monitorizarea realizării proiectelor, asigurând utilizatorilor modalităţi
avansate de comunicare, acces şi monitorizare a datelor înregistrate
Acest sistem va asigura interfaţarea cu Agenţia de Plată, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, pe
nivele de acces.
Sistemul va permite, de asemenea, transmiterea tuturor informaţiilor către CE, conform anexelor din
regulamentele specifice.
A fost recepţionată partea de soft şi hard pentru care s-a emis o factură în valoare de 6.312.913,30 lei fără
TVA. Contractul este în derulare pentru partea de up-datare şi mentenanţă.
Contractul nr. 19 a asigurat asistenţa tehnică pentru achiziţia de servicii media, pentru care s-a emis factură în
valoare de 63.135,34 lei care s-a încadrat în valoarea contractată.
Prin contractele numerele 20 şi 21 privind: „Asistenţă tehnică pentru AM în vederea revizuirii şi definitivării
cadrului legislativ şi instituţional, conform legislaţiei în vigoare pentru îmbunătăţirea sistemului de management
şi control pentru POP 2007-2013” şi „Asistenţa tehnică pentru AM în vederea definitivării cadrului
metodologic şi instituţional pentru sistemul de management pentru POP, inclusiv acorduri interinstituţionale”
au fost realizate următoarele sarcini:
a) revizuirea cadrului legislativ privind transferul responsabilităţilor în calitate de Autoritate de
Management pentru POP de la ANPA la MAPDR;
b) elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a DG-AMPOP, cu descrierea detaliată a
responsabilităţilor pe fiecare direcţie, compartiment, serviciu;
c) furnizarea de răspunsuri şi clarificări la întrebări specifice cu privire la aspecte prevăzute în
Regulamentul (CE) nr.1198/2006 al Consiliului, Regulamentul (CE) nr.498/2007 al Consiliului,
Vademecumul aferent Fondului European pentru Pescuit şi legislaţia naţională;
d) verificarea/revizuirea criteriilor de selecţie aprobate de CMPOP. Elaborarea unui nou document ce
conţine criteriile de selecţie;
e) elaborarea şi redactarea anexei nr. 12 – Descrierea sistemului de management şi control pentru POP;
f) verificarea şi revizuirea manualelor de proceduri;
g) propunere de modificări la conţinutul Programului Operaţional pentru Pescuit;
h) întocmirea fişelor de post pentru personalul DGP-AMPOP.
Pentru contractul 20/29.07.2009 valoarea facturilor a fost de 21.218 lei, iar pentru contractul 21/29.07.2009
valoarea facturilor a fost de 21.258,22 lei.
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Cele doua contracte şi-au realizat obiectivele.
Prin contractele numerele 706 şi 707 s-au organizat cursuri de instruire privind evaluarea cererilor de finanţare
pentru personalul AM POP, prin care s-a asigurat:
- Logistica necesară desfăşurării programului;
- Servicii de cazare persoanelor instruite;
- Acordarea fiecărui cursant a unui certificat de participare;
S-a emis o factură în valoare de 110.878 lei fără TVA care se încadrează în valoarea contractului.

5. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
Măsurile de informare şi publicitate derulate în cursul anului 2009 au fost următoarele:
 evenimente oficiale: lansarea, în data de 11 mai 2009, a sesiunii de primire de cereri de finanţare pentru
măsurile 1.3, 1.5, 2.1, 2.6 şi în data de 18 mai, a sesiunii de primire de cereri de finanţare pentru măsurile: 1.1,
1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5;
 realizarea de materiale promoţionale: broşuri, pliante, bannere afişe, banner-up-uri, pixuri, bloc-notes-uri
pentru CMPOP; consumabilele au fost distribuite membrilor şi invitaţilor CMPOP;
 participarea la expoziţia internaţională „INDAGRA FOOD”, Bucureşti, 20-23 mai 2009;
 măsuri de informare pentru beneficiarii potenţiali:
- postarea pe pagina web a ANPA (www.anpa.ro) a ghidurilor solicitantului pentru măsurile la care s-a deschis
sesiunea de primire a cererilor de finanţare şi formularele care trebuie completate şi depuse odată cu cererea de
finanţare;
- postarea pe pagina web a ANPA a Programului Operaţional pentru Pescuit, a Regulamentelor Uniunii
Europene nr. 1198/2006 şi nr. 498/2007 şi a actelor normative specifice implementării POP;
- postarea pe pagina web a MAPDR (www.madr.ro, secţiunea FEP) a formularului cu lista beneficiarilor care
cuprinde: numele beneficiarului, denumirea operaţiunii, anul alocării/anul plăţii finale, suportul FEP acordat
beneficiarului.
Referitor la numărul accesărilor pentru documentele postate pe pagina web a ANPA-AM nu dispunem de
informaţii, deoarece ANPA nu a contorizat aceste accesări.
Această deficienţă a fost avută în vedere de actuala structură în cadrul procesului de dezvoltare a actualului
portal www.ampeste.ro

6. INFORMAŢII DESPRE CONFORMITATEA CU LEGISLAŢIA COMUNITARĂ
Raportul Autorităţii de Audit din decembrie 2008 privind evaluarea conformităţii sistemelor de management şi
control pentru POP prezintă problemele sistemelor de gestiune şi control de conformitate cu legislaţia
comunitară, înainte de schimbarea cadrului instituţional decisă în luna iulie 2009. Acestea vizau aspecte cum
sunt:
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a) neatribuirea funcţiilor prevăzute în Regulamentul (CE) 1198/2006 fiecărui organism implicat în
sistemul de management şi control;
b) nerespectarea principiului separării funcţiilor între şi în cadrul organismelor implicate în sistemul de
management şi control;
c) deficienţe în ceea ce priveşte procedurile pentru verificarea livrării produselor şi serviciilor şi a
eligibilităţii cheltuielilor.
Acestea au fost remediate în cursul anului 2009 prin modificarea şi completarea următoarelor acte
legislative:
 OUG nr. 74 / 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european
de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor
necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi
supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de
garantare, cu modificările şi completările ulterioare
OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
 HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEP prin
POP;
HG nr. 1194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare
 HG nr. 1390/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEP 20072013, abrogată.
De asemenea, ghidurile lansate în 2009 în cadrul măsurilor 2.1 şi 2.6 prezentau următoarele probleme de
conformitate cu legislaţia comunitară:
a) nu erau în conformitate cu condiţiile şi obiectivele din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, Regulamentul (CE)
nr. 498/2007 al Comisiei şi Vademecum FEP;
- ratele de cofinanţare nu erau conforme cu anexa II din regulamentul 1198/2006;
b) definiţiile întreprinderilor micro, mici şi mijlocii nu erau conforme cu Recomandarea Comisiei 2003/361/EC;
c) beneficiarii eligibili nu erau în conformitate cu Art.29(2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.;
d) regulile de eligibilitate nu erau conforme cu art. 28, 29 şi 55 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, art.10 şi
26 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei, pct. 3.3 , 5.1 şi 5.1.1. din Vademecum FEP;
e) nu conţineau o descriere clară a procedurii de selecţie ce urma a fi utilizată;
f) nu exista o descriere clară a modului în care va fi acordată prioritate întreprinderilor micro şi mici (art.29(4)
din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006;
g) nu era asigurată procedura de contestare la toate nivelurile;
h) potenţialii beneficiari nu erau informaţi că, în cazul în care Cererea de finanţare era selectată, numele
operaţiunii, numele lor şi suma alocată operaţiunii din fonduri publice vor fi publicate electronic pe site-ul
Autorităţii de Management (art. 29(3) din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei);
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i) procedura de rambursare, în ceea ce priveşte fiecare cerere, nu era clar explicată, de exemplu verificările
administrative şi verificările la faţa locului (art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei);
j) nu conţineau informaţii legate de obligaţiile beneficiarilor de a asigura: disponibilitatea documentelor (art. 45
din Regulamentul (CE) 498/2007 al Comisiei), informarea şi publicitatea (art. 32 din Regulamentul (CE)
498/2007 al Comisiei) şi durabilitatea operaţiunilor (art.56 din Regulamentul (CE) 498/2007 al Comisiei).
Având în vedere deficienţele prezentate mai sus, DGP-AMPOP a propus modificarea ghidurilor şi a manualelor
de proceduri, decizie care a fost pusă în aplicare în cursul anului 2010.

7. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE
Nu este cazul. Pentru anul 2009 nu au fost identificate suprapuneri cu alte instrumente financiare.
Cererile de finanţare conţin ca anexă o declaraţie în care solicitantul specifică că „proiectul pentru care se
solicită finanţare nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare şi nu a mai
beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii
Cererii de finanţare pentru aceleaşi echipamente”.
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