ASOCIATIA GRUP LOCAL
PENTRU PESCARIE DURABILA IN
DELTA DUNARII

PROCEDURA OPERATIONALA DE
EVALUARE SI SELECTIE
Cod POES

Editia 1/2018
Revizia 3
Pagina 1
Exemplar 1

Anexa 1
Grila de Evaluare calitativă – tehnică (proiecte de investitii)

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..

Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email ……………………

Nr.
crt

Criterii de evaluare tehnică

1.

CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI

1.1

Coerenţa documentaţiei tehnice (MJ) si a cererii
de finantare. Datele sunt suficiente, corecte şi
justificate
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
Memoriul
Justificativ/Cererea de Finantare
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
Graficului de implementare a activităţilor este
corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică
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.

1.2

1.3

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ....................................

DA

NU

N/A

OBSERVATII/
JUSTIFICARI

1
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2.
2.1

2.2

3
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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?
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Solicitantul dovedeşte capacitatea tehnică de a
asigura menţinerea rezultatelor şi efectelor
proiectului după încheierea proiectului şi
încetarea finanţării nerambursabile.
In cazul structurilor de primire turistica/ alimentatie
publica, solicitantul si-a luat angajamentul de a
introduce investitia in circuitul turistic
CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A
IMPLEMENTA PROIECTUL
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
Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

Nume/
prenume experţi

Semnătură experţi

Data

Expert 1
……………
Expert 2
……………

Observatii Manager FLAG Delta Dunarii
..............................................................................................................................................



APROBAT



RESPINS
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Grila de Evaluare calitativă – tehnică (proiecte fara investitii)

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..

Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Nr.
crt
1.
1.1

1.2

2.

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

Criterii de evaluare tehnică

DA

NU

NA

OBSERVATII/
JUSTIFICARI

CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI

Calitatea propunerii. Proiectul este realist în raport
cu activitățile propuse a se realiza
Cererea de finanțare este clar prezentata
Graficului de implementare a activităților este corect
stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică
Corelarea între obiectivele proiectului și rezultatele
acestuia.
Solicitantul demonstrează modul în 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?
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

1
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Solicitantul dovedește capacitatea tehnică de a
asigura menținerea rezultatelor și efectelor
proiectului după încheierea proiectului și încetarea
finanțării nerambursabile.
CAPACITATEA
SOLICITANTULUI
DE
A
IMPLEMENTA PROIECTUL
Resursele umane pentru implementarea proiectului
sunt suficiente (număr, calificare, experiență).
Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar
definite și sunt adecvate metodologiei de
implementare a proiectului
Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

Nume/
prenume experţi

Semnătură experţi

Data

Expert 1
……………
Expert 2
……………

Observatii Manager FLAG Delta Dunarii
...................................................................................................................................



APROBAT



RESPINS
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Anexa 2
Grila de Evaluare calitativă – Economică (proiecte de investitii)

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..

Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Nr.
crt.

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

Criterii de evaluare economică şi financiară

1.

Calitatea şi coerența proiectului

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 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 (MJ).

2.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

2.1

Solicitantul dovedeşte capacitatea financiară
pentru implementarea proiectului și de a asigura
menţinerea rezultatelor şi efectelor proiectului

DA

NU

NA

OBSERVATII/
JUSTIFICARI

1
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după încheierea proiectului
finanţării nerambursabile

PROCEDURA OPERATIONALA DE
EVALUARE SI SELECTIE
Cod POES

şi

încetarea

2.2

Operaţiunea este durabilă din punct de vedere
financiar.

3.

Evaluarea economică şi financiară a
proiectului
Structura şi justificarea bugetului propus

3.1

3.2
3.3
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Bugetul este complet şi corelat cu activitatile
prevazute, cu resursele materiale implicate in
realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate,
adica: nu exista mentiuni in sectiunile privind
activitatile, resursele si rezultatele anticipate din
cererea de finantare care nu au acoperire intrun subcapitol bugetar/linie bugetara; de
asemenea, nu exista subcapitol bugetar/linie
bugetara fara corespondenta in sectiunile
privind activitatile, resursele si rezultatele.
Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria
celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru
anumite cheltuieli au fost respectate conform
ordinului privind cheltuielile eligibile şi
prevederilor ghidului solicitantului.
Exista corelare perfecta intre buget si sursele de
finantare.
Costurile sunt realiste (corect estimate),
suficiente şi necesare pentru implementarea
proiectului.
Bugetul respectă modelul standard pentru
această măsură, este corect calculat, TVA-ul
este calculat cu două zecimale. Valoarea totală
a proiectului se încadrează în limitele stabilite
pentru această măsură.
Bugetul proiectului este corelat cu graficul de
implementare?

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.
Ofertele de prețuri care stau la baza estimării
valorii achiziției provin de la un operator
economic care poate fi identificat prin denumire
și CUI ?)
Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

2
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Nume/
prenume experţi
Expert 1
……………
Expert 2
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Semnătură experţi

Editia 1/2018
Revizia 3
Pagina 3
Exemplar 1

Data

……………

Observatii Manager FLAG Delta Dunarii
..............................................................................................................................................
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Anexa 2.1
Grila de Evaluare calitativă – Economică (proiecte fara investitii)

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..

Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Nr.
crt.

Criterii de evaluare economică și financiară

1.

Calitatea și coerența proiectului

1.1

Claritatea metodologiei de implementare a
operațiunii
Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse
în perspectiva realizării proiectului. Obiectivele
sunt specifice, măsurabile, realizabile, realiste și
încadrate în timp. Activitățile proiectului conduc
la realizarea obiectivelor propuse. Rezultatele
proiectului și indicatorii de realizare sunt corelați
cu activitățile sunt fezabile. Rezultatele
proiectului și indicatorii propuși sunt măsurabili
și ușor de verificat.

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

DA

NU

NA

OBSERVATII/
JUSTIFICARI

1
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Se va evalua claritatea metodologiei de
implementare, a planului de achiziții, a
activităților previzionate.
2.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

2.1

Solicitantul dovedește capacitate solidă de a
asigura menținerea, întreținerea și funcționarea
serviciilor de consiliere/firmei, după încheierea
proiectului
și
încetarea
finanțării
nerambursabile. Se descrie modul în care se va
asigura menținerea și utilizarea rezultatelor
proiectului după finalizarea acestuia.

3.

Evaluarea economică și financiară a
proiectului
Structura şi justificarea bugetului propus

3.1

Bugetul este complet şi corelat cu activitatile
prevazute, cu resursele materiale implicate in
realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate,
adica: nu exista mentiuni in sectiunile privind
activitatile, resursele si rezultatele anticipate din
cererea de finantare care nu au acoperire intrun subcapitol bugetar/linie bugetara; de
asemenea, nu exista subcapitol bugetar/linie
bugetara fara corespondenta in sectiunile
privind activitatile, resursele si rezultatele.
Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria
celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru
anumite cheltuieli au fost respectate conform
ordinului privind cheltuielile eligibile şi
prevederilor ghidului solicitantului.
Exista corelare perfecta intre buget si sursele de
finantare.
Costurile sunt realiste (corect estimate),
suficiente şi necesare pentru implementarea
proiectului.
Bugetul respectă modelul standard pentru
această măsură, este corect calculat, TVA-ul
este calculat cu două zecimale. Valoarea totală
a proiectului se încadrează în limitele stabilite
pentru această măsură.

2
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DUNARII

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.
Ofertele de prețuri care stau la baza estimării
valorii achiziției provin de la un operator
economic care poate fi identificat prin denumire
și CUI
Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

Nume/
prenume experţi
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Semnătură experţi

Data

Expert 1
……………
Expert 2
……………

Observatii Manager FLAG Delta Dunarii
...................................................................................................................................
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GRILA DE PUNCTAJ- MASURA 1
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura 1 Diversificarea activitatii de pescuit si crearea de locuri de munca in zona FLAG DELTA
DUNARII
Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

Nr.
Crt.

CRITERII / SUBCRITERII

1

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice
ale măsurii 1:
Tipurile de operațiuni propuse în proiect vizează:
1.1 Achizitie ambarcatiuni si dotari aferente pentru transport
turisti, marfa
- pentru transportul de persoane se va acorda punctaj
pentru ambarcatiunile cu peste 20 de locuri
- pentru transportul de persoane se va acorda punctaj
pentru ambarcatiunile cu mai putin de 20 de locuri
- pentru transportul de marfa
1.2 Crearea, modernizarea, extinderea sau reabilitarea de
unitati de cazare, masa si agrement cu specific pescaresc
(inclusiv pontoane plutitoare); Achizitie ambarcatiuni
traditionale si dotari aferente pentru pescaturism, ecoturism,
etc.; Formarea profesionala pe tot parcursul vietii, schimburi
de experienta pentru lucratori din sectorul pescuitului (inclusiv
familiile acestora) si acvaculturii, cursuri, instruiri (ghid
turistic), etc.;
1.3 Amenajare spatii de prezentare cu arhitectura specifica
zonei pentru promovarea produselor din zona FLAG Delta
Dunarii; Valorificarea resursei stuficole prin transfomarea in
combustibili solizi, ateliere mestesugaresti, activitati
traditionale zonei Delta Dunarii
1.4 Crearea sau modernizarea unor centre de
productie/comercializare produse traditionale, servicii de
marketing, etc. (operatiunile se vor integra in specificul

Punctaj
maximal
Maxim
40

Punctaj
Expert 1

Punctaj
Expert 2

40
35
25
30

20

15

1
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multicultural, istoric, gastronomic teritoriului FLAG Delta
Dunarii)
Se va verifica daca:
-codul/ codurile CAEN propus/propuse in Cererea de Finantare se afla in Lista codurilor CAEN, anexa la
Ghid (documente verificate: Cererea de Finantare si Lista codurilor CAEN), in cazul solicitantului privat
ce se supune regulilor de minimis
- codul/ codurile CAEN propus/propuse sunt înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate
în conditiile Legii nr. 359/ 2004 (documente verificate: Cerificat Constatator al firmei cu informatii extinse)
in cazul solicitantului privat
-se va verifica daca codul CAEN ce are proportie financiara majoritara in cadrul proiectului este compatibil
cu tipurile de operatiuni ce primesc punctaj (documente verificate: Cererea de Finantare, Bugetul
proiectului, nomenclatorul codurilor CAEN- descrierile acestora), in cazul solicitantului privat
-actiunile proiectului sunt in concordanta cu tipurile de operatiuni specifice masurii 1 si in care categorie
de punctaj se incadreaza (documente verificate: Cererea de Finantare, Studiul de Fezabilitate/
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/ Memoriu Justificativ), in cazul solicitantilor publici,
ONG
*daca prin proiect se vor propune operatiuni aferente unor coduri CAEN ce nu sunt compatibile cu tipurile
de operatiuni ce primesc punctaj, la acest criteriu vor fi punctati cu 0 (documente verificate: Cererea de
Finantare, Bugetul proiectului, nomenclatorul codurilor CAEN- descrierile acestora)
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................

Maxim
15
15
2.1
Crearea
a
minim
4
locuri
de
muncă
2
12
2.2 Crearea de 2-3 noi locuri de muncă
10
2.3 Creare de 1 loc de munca
Se va verifica in Anexele financiare/ Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie/ Cererea de Finantare, cate locuri de munca sunt propuse a se creea
prin proiect.
Se va verifica in cadrul Prognozelor financiare mentinerea locurilor noi de munca create prin proiect pentru
o perioada de minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data
efectuarii ultimei plati)
Observatii Expert 1...........................................................
Crearea locurilor de muncă:

Observatii Expert 2...........................................................
Menținerea locurilor de muncă:

Maxim
5
3.1
Menținerea
a
mai
mult
de
4
locuri
de
muncă
5
3
3.2 Menținerea a 2-3 locuri de muncă
4
3.3 Menținerea a 1 loc de muncă
3
Se va verifica in Extras din Revisal/ Anexele financiare/ Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/ Cererea de Finantare, cate locuri de munca sunt
propuse a se mentine prin proiect cat si daca aceste locuri de munca vor fi mentinute in continuare pentru
o perioada de minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data
efectuarii ultimei plati)
ATENTIE ! Punctajul insumat de la crt. 2 si crt.3 trebuie sa fie minim 3 (trei) puncte
Observatii Expert 1...........................................................
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Observatii Expert 2...........................................................

Tipul de beneficiar
4

4.1 Proiecte care sunt implementate de pescari/intreprinderi
din domeniul pescuitului

Maxim
15
15

4.2 Proiecte care sunt implementate de membrii ai familiilor
13
de pescari (rude de gradul I sau sot/sotie)
4.3 Proiecte care sunt implementate de lucratori in domeniul
10
pescuitului si/ sau acvaculturii
Se va verifica:
4.1 Permisul de pescuit comercial vizat la zi eliberat pentru actionarul majoritar/ unic al solicitantului
sau
Statutul solicitantului - asociatie de pescari/ producatori si dovada recunoasterii acestei asociatii de catre
ANPA
sau
Autorizație solicitantului de Functionare in domeniului pescuitului si/sau acvaculturii, eliberata de
Autoritatea de Protectia Mediului, valabilă la data depunerii cererii de finanțare (pentru IMM)
4.2 Se vor verifica certificatul de nastere/ certificatul de casatorie al actionarul majoritar/ unic al
solicitantului cat si permisul de pescuit comercial vizat la zi al membrului familiei sot/ sotie sau ruda de
gradul I
4.3 Se vor verifica:
-Contractul de munca si dovada inregistrarii in Revisal din care sa rezulte ca actionarul majoritar/unic al
solicitantului este lucrator in domeniul pescuitului si/ sau acvaculturii si
- Autorizație angajatorului de Functionare in domeniului pescuitului si/sau acvaculturii, eliberata de
Autoritatea de Protectia Mediului, valabilă la data depunerii cererii de finanțare, din care să reiasă că
societatea activează în acest sector.
*in cazul in care solicitantul nu se incadreaza in nici una dintre cele 3 categorii, se va puncta cu 0 puncte
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................

Zona de implementare a proiectului

Max.
10
10

5.1 Proiectul este implementat in zona umeda (UAT-urile:
Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc,
Crisan, Sulina, Sfantu Gheorghe)
5
5.2 Proiectul este implementat in zona continentala
5
(comunele Somova, Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol,
Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos,
Luncavita, Isaccea, Niculitel, Frecatei, Mihai Bravu, Mihail
Kogalniceanu, Babadag si Municipiul Tulcea)
Se va verifica in Cererea de Finantare locul de implementare al proiectului
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................

6

Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile
6.1 Pentru o contribuție mai mare de 40%
6.2 Pentru o contribuție între 25-40%
6.3 Pentru o contribuție între 10-25%

Maxim
10
10
7
5
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Se va verifica Bugetul proiectului
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
Operațiunea are caracteristici inovatoare la nivelul
5
teritoriului eligibil FLAG Delta Dunarii
Se va verifica in documentul emis de un consilier in proprietate intelectuala atestat pe Legea 64/1991 de
OSIM si autorizat de Ministerul Justitiei, daca proiectul prezinta caracteristici inovatoare la nivelul
teritoriului FLAG Delta Dunarii
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
Maxim
PUNCTAJ TOTAL
100

7

Cererile de finanțare care nu realizează minim 25 puncte nu vor fi selectate pentru finantare!

Nume/
prenume experţi

Semnătură experţi

Data

Expert 1
……………
Expert 2
……………

Observatii Manager FLAG Delta Dunarii
...................................................................................................................................




APROBAT
RESPINS
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GRILA DE PUNCTAJ- MASURA 2
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura 2 Sporirea atuurilor de mediu si incurajarea investitiilor care vizeaza atenuarea
schimbarilor climatice
Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Nr.
Crt.

CRITERII / SUBCRITERII

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

Punctaj
maximal
Maxim
40

Punctaj
Punctaj
Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor
Expert 1
Expert 2
specifice ale măsurii 2:
Tipurile de operațiuni propuse în proiect vizează:
1.1 Amenajarea de locuri de agrement tematice in zona
40
FLAG;
Amenajarea
unor
canale/lacuri
interioare/helestee in scopul cresterii atractivitatii zonei
pescaresti; Amenajarea de pontoane, pasarele,
foisoare turistice de observare (de exemplu
birdwatching) care sa se incadreze in specificul local.
1
1.2 Producerea unor aplicatii informatice (site-uri web,
30
etc.) ca mijloc de promovare a atractivitatii zonei si a
competitivitatii in zona FLAG.
1.3 Achizitionarea de echipamente si tehnologii menite
20
sa previna si sa reduca impactul negativ asupra
mediului (sisteme pentru epurarea apei uzate, instalatii
ecologice, corpuri de iluminat cu panouri solare, mici
eoliene pentru producerea energiei electrice pentru
unitati de agrement, turistice, unitati din domeniul
piscicol etc.).
Se va verifica daca:
-codul/ codurile CAEN propus/propuse in Cererea de Finantare se afla in Lista codurilor CAEN, anexa la Ghid
(documente verificate: Cererea de Finantare si Lista codurilor CAEN), in cazul solicitantului privat ce se
supune regulilor de minimis
- codul/ codurile CAEN propus/propuse sunt înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate în
conditiile Legii nr. 359/ 2004 (documente verificate: Cerificat Constatator al firmei cu informatii extinse), in
cazul solicitantului privat

1
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-se va verifica daca codul CAEN ce are proportie financiara majoritara in cadrul proiectului este compatibil cu
tipurile de operatiuni ce primesc punctaj (documente verificate: Cererea de Finantare, Bugetul proiectului,
nomenclatorul codurilor CAEN- descrierile acestora), in cazul solicitantului privat
-actiunile proiectului sunt in concordanta cu tipurile de operatiuni specifice masurii 2 si in care categorie de
punctaj se incadreaza (documente verificate: Cererea de Finantare, Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie/ Memoriu Justificativ), in cazul solicitantilor publici, ONG
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................

Maxim
15
15
2.1 Crearea a minim 4 locuri de muncă
2
12
2.2 Crearea de 2-3 noi locuri de muncă
10
2.3 Creare de 1 loc de munca
Se va verifica in Anexele financiare / Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie/ Cererea de Finantare cate locuri de munca sunt propuse a se creea prin proiect.
Se va verifica in cadrul Prognozelor financiare mentinerea locurilor noi de munca create prin proiect pentru o
perioada de minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data efectuarii
ultimei plati)
Crearea locurilor de muncă:

Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
Menținerea locurilor de muncă:

Maxim
5
3.1
Menținerea
a
mai
mult
de
4
locuri
de
muncă
5
3
3.2 Menținerea a 2-3 locuri de muncă
4
3.3 Menținerea de 1 loc de muncă
3
Se va verifica in Extras din Revisal/ Anexele financiare/ Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/ Cererea de Finantare cate locuri de munca sunt propuse
a se mentine prin proiect cat si daca aceste locuri de munca vor fi mentinute in continuare pentru o perioada
de minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data efectuarii ultimei plati)

ATENTIE! Punctajul insumat de la crt. 2 si crt. 3 trebuie sa fie minim 3 (trei) puncte.
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................

Maxim
15

Tipul de beneficiar
4

4.1 Proiecte
care
sunt
implementate
pescari/intreprinderi din domeniul pescuitului

de

15

13
4.2 Proiecte care sunt implementate de membrii ai
familiilor de pescari (rude de gradul I sau sot/sotie)
4.3 Proiecte care sunt implementate de lucratori in
10
domeniul pescuitului si/ sau acvaculturii
Se va verifica:
4.1 Permisul de pescuit comercial vizat la zi eliberat pentru actionarul majoritar/ unic al solicitantului
sau

2
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Statutul solicitantului - asociatie de pescari/ producatori si dovada recunoasterii acestei asociatii de catre
ANPA
sau
Autorizație solicitantului de Functionare in domeniului pescuitului si/sau acvaculturii, eliberata de Autoritatea
de Protectia Mediului, valabilă la data depunerii cererii de finanțare (pentru IMM)
4.2 Se vor verifica certificatul de nastere/ certificatul de casatorie al actionarul majoritar/ unic al solicitantului
cat si permisul de pescuit comercial vizat la zi al membrului familiei sot/ sotie sau ruda de gradul I
4.3 Se vor verifica:
-Contractul de munca si dovada inregistrarii in Revisal din care sa rezulte ca actionarul majoritar/unic al
solicitantului este lucrator in domeniul pescuitului si/ sau acvaculturii si
- Autorizație angajatorului de Functionare in domeniului pescuitului si/sau acvaculturii, eliberata de Autoritatea
de Protectia Mediului, valabilă la data depunerii cererii de finanțare, din care să reiasă că societatea activează
în acest sector.
*in cazul in care solicitantul nu se incadreaza in nici una dintre cele 3 categorii, se va puncta cu 0 puncte
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................

Zona de implementare a proiectului

Max.
10
10

5.1 Proiectul este implementat in zona umeda ( UATurile: Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti,
Maliuc, Crisan, Sulina, Sfantu Gheorghe)
5
5.2 Proiectul este implementat in zona continentala
5
(comunele Somova, Nufaru, Bestepe, Mahmudia,
Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca,
Ceamurlia de Jos, Luncavita, Isaccea, Niculitel,
Frecatei, Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Babadag si
Municipiul Tulcea)
Se va verifica in Cererea de Finantare locul de implementare al proiectului.
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor
eligibile
6.1 Pentru o contribuție mai mare de 40%
6.2 Pentru o contribuție între 25-40%
6.3 Pentru o contribuție între 10-25%
Se va verifica Bugetul proiectului
Observatii Expert 1...........................................................

6.

Maxim
10
10
7
5

Observatii Expert 2...........................................................
Operațiunea are caracteristici inovatoare la nivelul
5
teritoriului eligibil FLAG Delta Dunarii
Se va verifica in documentul emis de un consilier in proprietate intelectuala atestat pe Legea 64/1991 de OSIM
si autorizat de Ministerul Justitiei, daca proiectul prezinta caracteristici inovatoare la nivelul teritoriului FLAG
Delta Dunarii

7.

Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................

3
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Maxim 100

Cererile de finanțare care nu realizează minim 25 puncte nu vor fi selectate pentru finantare!

Nume/
prenume experţi

Semnătură experţi

Data

Expert 1
……………
Expert 2
……………

Observatii Manager FLAG Delta Dunarii
...................................................................................................................................




APROBAT
RESPINS
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GRILA DE PUNCTAJ - MASURA 3
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura 3 Promovarea bunastarii sociale, a inovarii si a patrimoniului istoric si cultural al zonei
Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Nr.
Crt.

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

CRITERII / SUBCRITERII
Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor
specifice ale măsurii 3:
Tipurile de operațiuni propuse în proiect vizează:

Punctaj
maximal
40

Punctaj
Expert 1

Punctaj
Expert 2

40

1

1.1 Accesul la serviciile de baza greu accesibile in zonele
pescaresti (servicii medicale, etc.)
1.2 Indentificarea, crearea, certificarea, promovarea si
monitorizarea
mentinerii
conditiilor
de
acreditare/atestare a: produselor traditionale, retetelor
consacrate, scheme de calitate europene DOP
(denumire de origine protejata), IGP (indicatie geografica
protejata), STG (specificatie tehnica garantata,) si a
produselor brand local,
certificare de produse
traditionale locale, certificare ecologica MSC,
inregistrarea marcii colective pentru pestele de captura
si produsele rezultate din acesta, etc.;
Identificarea zonelor pretabile pentru instalatiile de
acvacultura si de solutii tehnologice inovatoare pentru
valorificarea de noi produse in sectorul de pescuit si
acvacultura;
1.3 Punerea in valoare (prin reabilitare, modernizarea,
extinderea sau asigurarea functionalitatii investitiilor
existente prin finalizarea acestora in vederea atractivitatii
din punct de vedere turistic, istoric, religios, etc.) a
obiectivelor de interes cultural, religios sau istoric, cu
potential turistic ;

35

25

1

ASOCIATIA GRUP LOCAL
PENTRU PESCARIE DURABILA
IN DELTA DUNARII

PROCEDURA OPERATIONALA DE
EVALUARE SI SELECTIE
Cod POES

Editia 1/2018
Revizia 3
Pagina 2
Exemplar 1

1.4 Sprijin pentru sustinerea/infiintarea de ansambluri
20
folclorice traditionale din zona FLAG;
Publicarea unor carti de bucate cu retete
traditionale/istoria si peisajul cultural din zona FLAG,
promovarea prin realizarea, publicarea de materiale de
informare care asigura legatura indispensabila a
teritoriului FLAG cu turistii prin toate mediile
disponibile;Evenimente locale, festivaluri, targuri si
expozitii cu specific pescaresc;
20
1.5 Crearea de forme asociative/organism comun care
sa reprezinte interesele sectorului pescuitului local;
Se va verifica daca:
-codul/ codurile CAEN propus/propuse in Cererea de Finantare se afla in Lista codurilor CAEN, anexa la
Ghid (documente verificate: Cererea de Finantare si Lista codurilor CAEN), in cazul solicitantului privat ce
se supune regulilor de minimis
- codul/ codurile CAEN propus/propuse sunt înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate
în conditiile Legii nr. 359/ 2004 (documente verificate: Cerificat Constatator al firmei cu informatii extinse),
in cazul solicitantului privat
-se va verifica daca codul CAEN ce are proportie financiara majoritara in cadrul proiectului este compatibil
cu tipurile de operatiuni ce primesc punctaj (documente verificate: Cererea de Finantare, Bugetul
proiectului, nomenclatorul codurilor CAEN- descrierile acestora), in cazul solicitantului privat
-actiunile proiectului sunt in concordanta cu tipurile de operatiuni specifice masurii 3 si in care categorie
de punctaj se incadreaza (documente verificate: Cererea de Finantare, Studiul de Fezabilitate/
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/ Memoriu Justificativ), in cazul solicitantilor publici, ONG
si CMI
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
15
Crearea locurilor de muncă:
15
2.1 Crearea a minim 4 locuri de muncă
2
12
2.2 Crearea de 2-3 noi locuri de muncă
10
2.3 Creare de 1 loc de munca
Se va verifica in Anexele financiare / Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de avizare
a lucrarilor de interventie/ Cererea de Finantare, cate locuri de munca sunt propuse a se creea prin proiect.
Se va verifica in cadrul Prognozelor financiare mentinerea locurilor noi de munca creeate prin proiect
pentru o perioada de minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data
efectuarii ultimei plati)
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
Menținerea locurilor de muncă:

5

3.1 Menținerea a mai mult de 4 locuri de muncă
5
3.2 Menținerea a 2-3 locuri de muncă
4
3.3 Menținerea a 1 loc de muncă
3
Se va verifica in Extras din Revisal/ Anexele financiare/ Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/Cererea de Finantare, cate locuri de munca sunt
propuse a se mentine prin proiect cat si daca aceste locuri de munca vor fi mentinute in continuare pentru
3
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o perioada de minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data
efectuarii ultimei plati)
ATENTIE! Punctajul insumat de la crt. 2 si crt. 3 trebuie sa fie minim 5 (cinci) puncte
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
15

Tipul de beneficiar
4

4.1 Proiecte
care
sunt
implementate
pescari/intreprinderi din domeniul pescuitului

de

15

13
Proiecte care sunt implementate de membrii ai familiilor
de pescari (rude de gradul I sau sot/sotie)
Proiecte care sunt implementate de lucratori in domeniul
10
pescuitului si/ sau acvaculturii
Se va verifica:
4.1 Permisul de pescuit comercial vizat la zi eliberat pentru actionarul majoritar/ unic al solicitantului
sau
Statutul solicitantului - asociatie de pescari/ producatori si dovada recunoasterii acestei asociatii de catre
ANPA
sau
Autorizație solicitantului de Functionare in domeniului pescuitului si/sau acvaculturii, eliberata de
Autoritatea de Protectia Mediului, valabilă la data depunerii cererii de finanțare (pentru IMM)
4.2 Se vor verifica certificatul de nastere/ certificatul de casatorie al actionarul majoritar/ unic al
solicitantului cat si permisul de pescuit comercial vizat la zi al membrului familiei sot/ sotie sau ruda de
gradul I
4.3 Se vor verifica:
-Contractul de munca si dovada inregistrarii in Revisal din care sa rezulte ca actionarul majoritar/unic al
solicitantului este lucrator in domeniul pescuitului si/ sau acvaculturii si
- Autorizație angajatorului de Functionare in domeniului pescuitului si/sau acvaculturii, eliberata de
Autoritatea de Protectia Mediului, valabilă la data depunerii cererii de finanțare, din care să reiasă că
societatea activează în acest sector.
*in cazul in care solicitantul nu se incadreaza in nici una dintre cele 3 categorii, se va puncta cu 0 puncte
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor
eligibile
5.1 Pentru o contribuție mai mare de 40%
5.2 Pentru o contribuție între 25-40%
5.3 Pentru o contribuție între 10-25%
Se va verifica Bugetul proiectului
5

Maxim
10
10
7
5

Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
Operațiunea are caracteristici inovatoare la nivelul
5
teritoriului eligibil FLAG Delta Dunarii
Se va verifica in documentul emis de un consilier in proprietate intelectuala
atestat pe Legea 64/1991 de OSIM si autorizat de Ministerul Justitiei, daca
proiectul prezinta caracteristici inovatoare la nivelul teritoriului FLAG Delta
Dunarii
6
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Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
Zona de implementare a proiectului

Max.
10
10

7.1 Proiectul este implementat in zona umeda ( UATurile: Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti,
Maliuc, Crisan, Sulina, Sfantu Gheorghe)
7
7.2 Proiectul este implementat in zona continentala
5
(comunele Somova, Nufaru, Bestepe, Mahmudia,
Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca,
Ceamurlia de Jos, Luncavita, Isaccea, Niculitel,
Frecatei, Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Babadag si
Municipiul Tulcea)
Se va verifica in Cererea de Finantare locul de implementare al proiectului.
Observatii Expert 1...........................................................
Observatii Expert 2...........................................................
PUNCTAJ TOTAL

Maxim 100

Cererile de finanțare care nu realizează minim 25 puncte nu vor fi selectate pentru finantare!

Nume/
prenume experţi

Semnătură experţi

Data

Expert 1
……………
Expert 2
……………

Observatii Manager FLAG Delta Dunarii
...................................................................................................................................




APROBAT
RESPINS
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FLAG Delta Dunarii
Nr. de înregistrare……………data……………..…

NOTIFICARE privind evaluarea tehnico-economica
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Vă facem cunoscut că cererea de finanțare nerambursabilă, depusă în cadrul sesiunii din
luna........, anul.............avand:

COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii
a fost admisă/respinsă în urma etapei de evaluare calitativă tehnico-economică din
următoarele motive:
și a obținut punctajul total ……., după cum urmează:

Denumire criteriu/subcriteriu de punctaj

Punctaj obţinut

Vă informăm că aveţi posibilitatea să contestaţi punctajul obţinut în conformitate cu prevederile
Ghidului solicitantului.
Menționăm că, cererea de finanțare va intra în procesul de selecție a cererilor de finantare
(doar pentru cererile de finantare aprobate).
Precizăm că în cazul depunerii unei contestații nu se pot aduce completări și/sau înlocuiri
substanțiale documentelor existente în dosarul cererii de finanțare.
Pentru a putea fi soluţionată de FLAG Delta Dunarii, vă rugăm să depuneţi contestaţia in
sistemul electronic SMIS/ e-mail/ poştă cu confirmare de primire / personal la sediul nostru din
Tulcea, strada Ivanov Dumitru, nr. 6, bloc IBEROM, Etaj 2 în termen de 10 zile lucrătoare de
la data primirii acestei notificări, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe siteul FLAG Delta Dunarii (www.flagdelta.ro) a Listei cererilor de finanțare în ordine
descrescătoare a punctajului.
Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional
pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.
Cu stimă,
Manager FLAG Delta Dunarii
(nume, prenume, semnătură și ștampilă)

Intocmit,
Expert FLAG Delta Dunarii
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Anexa 4.1
FLAG Delta Dunarii
Nr. de înregistrare……………data……………..…

NOTIFICARE selectie
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Vă facem cunoscut că cererea dumneavoastră de finanțare nerambursabilă, depusă în cadrul
sesiunii din luna........... anul..........., cu nr. :

COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

a fost declarata selectata pentru finanţare/ selectata fără finanţare/neselectata prin Strategia de
Dezvoltare Locala a Zonei Pescaresti Delta Dunarii - Programul Operaţional pentru Pescuit si
Afaceri Maritime 2014 - 2020.
Valoarea
eligibila
a
proiectului
propus
de
către
dumneavoastră
este
de
............................................................ lei.
In cazul selectarii pentru finantare, Notificarea finala de selectare in vederea contractarii/
respingere a proiectului propus pentru finanţare se va face de catre DGP AMPOPAM si va
fi comunicata ulterior, prin fax sau e-mail, atat catre AGLPDDD cat si organizatiei dvs. in
calitate de beneficiar.
Va informam ca aveti posibilitatea sa contestati rezultatul selectiei in conformitate cu prevederile
ghidului solicitantului.
Precizăm că în cazul depunerii unei contestații nu se pot aduce completări și/sau înlocuiri
substanțiale documentelor existente în dosarul cererii de finanțare.
Pentru a putea fi soluţionată de FLAG Delta Dunarii, vă rugăm să depuneţi contestaţia in
sistemul electronic SMIS/ e-mail/ poştă cu confirmare de primire / personal la sediul nostru din
Tulcea, strada Ivanov Dumitru, nr. 6, bloc IBEROM, Etaj 2 în termen de 10 zile lucrătoare de
la data primirii acestei notificări, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe siteul FLAG Delta Dunarii (www.flagdelta.ro) a Listei cererilor de finanțare în ordine
descrescătoare a punctajului.
Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional
pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.
Cu stimă,
Manager FLAG Delta Dunarii
(nume, prenume, semnătură și ștampilă)

Intocmit,
Expert FLAG Delta Dunarii
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Anexa 5

FLAG Delta Dunarii
Nr. de înregistrare……………data……………..…
LISTA CERERILOR DE FINANŢARE ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE A
PUNCTAJULUI OBȚINUT

Prioritatea Uniunii Nr ...:. ......
Măsura Nr. ..........: ..........................
I. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii nr….. din perioada ………...

................................................................................................................
II. Lista cererilor de finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obținut în urma
evaluării tehnico-financiare

Nr.
crt.

Solicitant

COD SMIS/Nr.
Inregistrare

Valoarea
eligibilă
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabi
l
(lei)

Punctaj (medie)

Cu stimă,
Manager FLAG Delta Dunarii
(nume, prenume, semnătură și ștampilă)

Intocmit,
Expert FLAG Delta Dunarii
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Anexa 6

FLAG Delta Dunarii
Nr. de înregistrare _____data _______
APROBAT
Presedinte comisie de selecție
………………………

CRITERII DE SELECTIE
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. ...: ..................................................................................................................

Sesiunea nr. .... din perioada ...................................
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6

CRITERII
La punctaje egale va prevala:
Numarul de locuri de munca nou create
Numarul de locuri de munca mentinute
Locul de implementare al proiectului (vor prevala proiectele implementate in zona
umeda a Deltei (comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc,
Crisan, Sfantu Gheorghe, oras Sulina)
Tipul de solicitant, respectiv pescar comercial/organizație în domeniul
pisciculturii/acvaculturii
Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile
Populația deservită de proiect
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PROIECTELE PENTRU CARE SE APLICA CRITERII DE DEPARTAJARE SUNT

Nr.
crt.

Nr inreg FLAG

Nume
Solicitant/
Adresa

COD
SMIS

I.

Titlul proiectului

Punctaj

Clasament
in urma
aplicarii
criteriilor
de selectie

Valoarea
eligibilă proiect
(lei)

Valoarea
ajutorului public
nerambursabil
(lei)

Proiecte cu punctaje egale de …………………. puncte

CRITERIILE DE DEPARTAJARE APLICATE DE PREZINTĂ ASTFEL

I. Proiecte cu punctaje egale de ……………. puncte

Nr.crt Solicitant

NR. INREG
CF/COD
SMIS

CRITERII DE DEPARTAJARE
Numarul
de locuri
de
munca
nou
create

Numarul
de locuri
de munca
mentinute

Locul de
implementare
al proiectului

Tipul de solicitant,
respectiv pescar
comercial/organizație
în domeniul
pisciculturii/acvaculturii

CLASAMENT
Contributia
solicitantului la
valoarea
cheltuielilor
eligibile

COMITETUL DE SELECTIE A PROIECTELOR FLAG DELTA DUNARII
Nume si prenume
Functia CSP
Presedinte cu drept de vot
Membru 1 cu drept de vot
Membru 2 cu drept de vot
Membru 3 cu drept de vot
Membru 4 cu drept de vot

Populația
deservită
de proiect

Semnatura
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Anexa 7

FLAG Delta Dunarii
Nr. de înregistrare……………data……………..…
CLASAMENTUL FINAL 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
ajutorului
public
nerambursabil
(lei)

Punctaj

Valoarea
eligibilă
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabil
(lei)

Punctaj

Valoarea
eligibilă
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabil
(lei)

Punctaj

Valoarea
eligibilă
(lei)

III. Lista cererilor de finanţare selectate fără finanţare

Nr.
crt.

Solicitant

COD SMIS/
Nr. inregistrare

IV. Lista cererilor de finanțare neselectate

Nr.
crt.

Solicitant

COD SMIS/
Nr. inregistrare

Aprobat,
Manager FLAG Delta Dunarii
(nume, prenume, semnătură și ștampilă)
Intocmit,
Expert FLAG Delta Dunarii

1

ASOCIATIA GRUP
LOCAL PENTRU
PESCARIE DURABILA IN
DELTA DUNARII

PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE
SI SELECTIE
Cod POES

Ediția 1/2018
Revizia 3
Pagina 1

Exemplar 1
Anexa 7.1

FLAG Delta Dunarii
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
nerambursabi
l
(lei)

Punctaj

III. Lista cererilor de finanţare selectate fără finanţare

Nr.
crt.

Solicitant

COD SMIS/
Nr. inregistrare

Valoarea
eligibilă
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabi
l
(lei)

Valoarea
eligibilă
(lei)

Valoarea
ajutorului
public
nerambursabi
l
(lei)

Punctaj

IV. Lista cererilor de finanțare neselectate

Nr.
crt.

Solicitant

COD SMIS/
Nr. inregistrare

Punctaj

Aprobat,
Manager FLAG Delta Dunarii
(nume, prenume, semnătură și ștampilă)

Intocmit,
Expert FLAG Delta Dunarii
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Anexa 8
APROB,
Manager FLAG
Nume, prenume, semnătură, data

SOLICITANT……………………………………..
Nr. /data înregistrare…………………….....……

CERERE DE RENUNȚARE
la cererea de finanțare

CĂTRE: FLAG Delta Dunarii

Stimate Domnule Manager
Vă rugăm să luați cunoștință de renunțarea la cererea de finanțare avand:

COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii
pentru proiectul cu titlul…………………………………………………………………, înregistrat in
sesiunea din luna…………………anul………….

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume...................................
Prenume ....................................
Semnătura.......................................
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Anexa 9
DECLARAŢIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE,
CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE

Subsemnatul/subsemnata …………....................................................(nume, prenume) în funcția de
Evaluator/Manager/ Membru Comisie de selectie/Presedinte/Evaluator extern nominalizat pentru a
realiza evaluarea/selecția cererii de finanțare:

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat și prevederile OUG
66/2011 cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere:
✓ acord servicii de consultanţă solicitantului/beneficiarului, după caz;
✓ nu deţin părţi sociale și nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere
ori de supervizare acţiuni din capitalul subscris al societăţii comerciale de consultanţă
sau asocierii de societăţi de consultanţă care a elaborat cererea de finanţare a
solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanţă pentru acesta;
✓ nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin
părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al societăţii comerciale de
consultanţă sau asocierii de societăţi de consultanţă care a elaborat cererea de
finanţare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanţă pentru acesta;
✓ nu deţin părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
✓ nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin
părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
✓ nu deţin părţi sociale și nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere
ori de supervizare acţiuni din capitalul subscris al ................, nu sunt soţ/soție, rudă sau
afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, acţiuni din
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCARESTI DELTA DUNARII
2014-2020
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capitalul subscris al ..................și nu am vreun un interes de natură să -mi afecteze
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/selectare/soluţionare a
contestaţiei.
În cazul în care sunt în conflict de interese la momentul când iau act de nominalizarea mea în
procesul de verificare/evaluare/selectare/soluţionare a contestaţiei/ a cererii de finanţare (care
cuprinde inclusiv numele persoanelor care asigură consultanţă/asistenţă) nu mă mai implic în
nici o activitate pentru care am fost nominalizat/nominalizată şi voi declara conflictul de interese
şefului ierarhic nemijlocit cu propunea să fiu înlocuit/înlocuită.
Nume și prenume…………………….
Data…………………………………….
Semnătura,

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCARESTI DELTA DUNARII
2014-2020
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Anexa 10

FLAG Delta Dunarii
Nr. de înregistrare……………data……………..…
NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii

Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

Vă aducem la cunoștință, faptul că în urma evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare
depusă în cadrul sesiunii din luna............ anul.........a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte
pe care vi le prezentam în partea I din acest formular.
Va rugăm să completați partea a - II-a a formularului și să-l returnați FLAG Delta Dunarii până cel
târziu ...................................
În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele
nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, cererea de finanțare va fi evaluată conform
documentelor existente.
Precizăm că documentele transmise nu vor aduce completări și/sau înlocuiri substanțiale
documentelor existente în dosarul cererii de finanțare, iar în cazul modificării bugetului nu vor fi
introduse cheltuieli eligibile noi.
Cu stimă,
Manager FLAG Delta Dunarii
(nume, prenume, semnătură și ștampilă)
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PARTEA I
A se completa de expertul FLAG/Secretar Comisie de selecție
Nr.
crt.

Referinţa
(document
din doc.)

/pct. Subiecte de clarificat

1
2
….
Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente
1…........................................... în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
2…........................................... în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

Întocmit:
Expert 1 FLAG Delta Dunarii
Nume Prenume:
Semnătura:
Data:

Expert 2 FLAG Delta Dunarii
Nume Prenume:
Semnătura:
Data:

PARTEA II
A se completa de Solicitant

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitările menţionate în Partea
I:
Nr.
crt.

Referinţa
(document /pct. din Precizări
doc.)

1
2
…
Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
1…............................................ în original / copie cu menţiunea conform cu originalul
2…............................................ în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

Reprezentant legal
nume, prenume: .......................
semnătura:……………………………………….
data:......................................
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Anexa 11

PISTA AUDIT A CERERII DE FINANȚARE
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii
Solicitant
Denumire……………………………
Tel/fax………………………
Email …………...................

Nr.
crt.

Activitatea

Instituția

Responsabil legal
Nume …………………………
Prenume .................................
Funcţie ...............................

Data
intrare

Data
ieșire

Întocmit
Nume

Funcția

Semnătura

Documente generate
sau completate

Observații

1.

1
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Anexa 12
FLAG………………..
Nr. de înregistrare......................data..................

APROBAT
Presedinte Flag Delta Dunarii

RAPORT DE SELECTIE
Prioritatea Uniunii nr. .................................
Măsura nr......................................................
Sesiunea .................................................................
I.

Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii nr........din perioada...................
Valoarea publica totala a proiectelor depuse: ............

...
...

Numarul proiectelor depuse:
Numarul proiectelor selectate pentru finantare:
Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare:

...
...
...

II. Lista proiectelor
Nr. Nr inreg
COD
crt.
FLAG
SMIS

Nume
Solicitant/
Adresa

Titlul proiectului

Punctaj

Clasament in
urma aplicarii
criteriilor de
selectie

Valoarea
eligibilă proiect
(lei)

Valoarea ajutorului
public
nerambursabil
(lei)

PROIECTE ELIGIBILE SELECTATE PENTRU FINANTARE

1
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PROIECTE ELIGIBILE SELECTATE FARA FINANTARE

Nr proiecte
depuse

Nr.
crt
1
2
3

Nr proiecte
retrase

Nr proiecte
neconforme

Nr proiecte
neeligibile

Nr proiecte respinse
tehnico-economic

Nr proiecte
eligibile selectate

COMITETUL DE SELECTIE A PROIECTELOR FLAG DELTA DUNARII
Nume si prenume
Functia CSP

Nr proiecte eligibile
neselectate

Semnatura

Presedinte cu drept de vot
Membru 1 cu drept de vot
Membru 2 cu drept de vot
Membru 3 cu drept de vot
Membru 4 cu drept de vot

La prezenta intrunire au participat ____ membri din cei 5, din care _____(minim 51%) membri reprezinta sectorul privat si societatea civila.
Raportul final de selectie a proiectelor depuse in cadrul Masurii___________, sesiunea __________ se considera APROBAT/ NEAPROBAT cu
un numar de voturi de :
- pentru
___________
- impotriva
___________
- abtineri
___________

2

ASOCIATIA GRUP LOCAL
PENTRU PESCARIE DURABILA IN
DELTA DUNARII

PROCEDURA OPERATIONALA DE
EVALUARE SI SELECTIE
Cod POES

Editia 1/2018
Revizia 3
Pagina 1
Exemplar 1

Anexa 13
BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
Nr. inregistrare ____/ data______________
Denumire FLAG ________________________________
Va transmitem alaturat, documentele mentionate in Anexa.
(nume, prenume, semnatura, stampila)

Nr. crt.

Nr. de inregistrare al
documentului (CF, dosar
administrativ care cuprinde
doc. cu nr. de inregistrare
etc)

Denumirea documentului

1
2
3
4
5

Denumire FLAG _________________________
Am predat
(nume, prenume, semnatura, data)

DGP-AMPOPAM
Am primit
(nume, prenume, semnatura, data)
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