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ANEXA  
POIS02 

                                                                                                             
                                                                                                            APROBAT, 

Reprezentant legal 
 

FLAG FĂGĂRAȘ 
Județul BRASOV 
Nr. 2245/10.05.2022 
 

Nota justificativă  

pentru modificarea și completarea ghidului solicitantului 

 

DENUMIRE FLAG: ASOCIAȚIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAŞULUI 

GHID Măsura 4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protectie a mediului 

Nr. versiune.1 

1.1. Descrierea propunerii de modificare și completare a Ghidului solicitantului  

Conform adresei 286827/02.05.2022 FLAG PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI a procedat la actualizarea ghidului solicitantului aferent 

M4 din SDL “PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI -2020”. 

1.2. Fundamentarea propunerii de modificare și completare a Ghidului solicitantului 
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-avand in vedere suma de 100.000 euro, respectiv 494.630,00 lei, valoarea suplimentara alocata SDL care include valoarea alocata 

implementarii proiectelor si valoarea alocata costurilor de functionare. Astfel, pentru cheltuieli de functionare s-a prevazut 

123.261,80 lei iar pentru implementarea proiectelor s-a prevazut valoarea de 373.368,20 lei fapt care a condus la modificarea valorii 

alocata proiectelor din Masura 4 de la 60.000 de euro la valoarea maxima de 75.000 de euro. Aceasta valoare reprezinta valoarea 

maxima eligibila nerambursabila alocata unui proiect. 

-se fac completari in conformitate cu raportul de audit al CE, astfel: la capitolul INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR se introduce nota 

referitoare la accesul publicului la rezultatele unui proiect finantat din FEPAM 

-se in troduce sintagma „dar nu mai tarziu de 31.12.2023.” la capitolul Valoarea maximă a proiectului şi durata de implementare 
 

 - sunt respectate dispozițiile art. 21 alin (2) din HG nr. 347/2016, care stipulează faptul că :,,modificările Ghidului solicitantului nu vor 

aduce atingere sesiunii aflate în curs de derulare, cu excepția situației în care intervin modificări ale legislației Uniunii Europene sau 

naționale care impun acest lucru,,; 

- modificarea și completarea ghidului afectează/nu afectează condițiile și modalitatea de acordare a sprijinului financiar stabilite inițial 

(detaliere privind impactul modificării și completării ghidului; de ex. procedurile stabilite inițial, ….etc. 

- modificarea Anexei 7.7 –  Grila de evaluare tehnica a Cererilor de finantare -POES identica cu Anexa 5.1 Grila de evaluare tehnica 

a Cererilor de finantare-ghid M4, criteriul 1- Relevanta proiectului pentru obiectivele masurii, subcriteriul 1.1- In ce masura contribuie 

la realizarea obiectivului specific al masurii 
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Nr. 

crt 

Referința 

/pagina, 

secțiunea, 

paragraful/ 

anexa din 

ghidul 

aprobat 

Textul aprobat Rectificarea / Modificarea propusă Justificarea propunerii 

(de ex. temei legal, 

prevederi procedurale) 

1. Ghidul 

solicitantului M4 

Pag.1, Nota 

informativa 

 

 NOTA: Prezentul apel de proiecte FACE 

obiectul unei scheme de ajutor de stat/de 

minimis. 

 

NOTA: Prezentul apel de proiecte FACE obiectul unei scheme de ajutor de 

stat/de minimis. 

In conformitatate cu ordinul MADR din 2022 

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a 

strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, 

aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 in 

vigoare 

 

In conformitate cu ordinul MADR din 

2022 privind aprobarea unei scheme 

de minimis” Sprijin pentru punerea în 

aplicare a strategiilor de dezvoltare 

locală plasate sub responsabilitatea 

comunităţii” , aferentă Programului 

operaţional pentru pescuit şi afaceri 

maritime 2014-2020” 

2. Ghidul 

solicitantului 

M4Pag.1,vers.. 

Mai 2018 Mai 2022 Conform adresei 286827/02.05.2022 

MADR 



Asociaţia  
„PĂSTRĂVARII FĂGĂRAŞULUI” 

FLAG 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE 
IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Ediţia 1 

  Revizia 0/2018 

 Cod POIS Pagina 4 

  Exempiar 1 

  

 

STRATEGIA  PĂSTRĂVARII FĂGĂRAŞULUI - 2020 

 

 

3. Ghidul 

solicitantului M4 

Pag.4, Legislatia 

nationala si alte 

documente 

Nu este cazul  

Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea in aplicare a strategiilor de 
dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii aferenta Programului 
Operationalpentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 se aplica 
intreprinderilor/Intreprinderilor/Intreprinderilor unice care implementeza servicii de 
interes economic general/Intreprinderilor/Intreprinderilor unice care implementeaza 
actiuni cuprinse in SDL care nu sunt legate de de productia, prelucrarea si 
comercializarea  produselor pescaresti si de acvacultura 

 

Se actualizeaza versiunea Schemei 

de ajutor de minimis „Sprijin pentru 

punerea in aplicare a strategiilor de 

dezvoltare locala plasate sub 

responsabilitatea comunitatii 

4. Ghidul 

solicitantului M4 

Pag. 7, aliniat 2  

Solicitantii prevazuti mai sus trebuie sa aibe 

autorizat codul CAEN – 9329 Alte 

activitati recreative si distractive n.c.a. 

Solicitantii prevazuti mai sus trebuie sa aibe autorizata activitatea– “Alte activitati 

recreative si distractive n.c.a.” 

OUG 26/2000 

5. Ghidul 

solicitantului M4 

Pag.9, 

INTENSITATEA 

AJUTORULUI 

FINANCIAR 

 

 

 

 Procentul se aplică dacă operaţiunea 

asigură accesul publicului la rezultatele sale 

şi aceasta îndeplineşte unul dintre criteriile 

următoare: 

i)  este în interesul colectiv; 

Cuantumul maxim al sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei 

măsuri este de: 

-      100% pentru organisme de drept public şi întreprinderi cu gestionarea unor 

servicii de interes economic general (Regii autonome, etc.) 

-       nivelul intensitatii sprijinului nerambursabil pentru beneficiarii privati constituiti 

in baza Legii nr.31/1990 si OUG 44/2008 este fie 50 % din cheltuielile eligibile totale 

ale operatiunii, conform prevederilor art.95, alin (1) din Reg.(UE) nr.508/2014 fie 

90% din cheltuielile eligibile totale ale operatiunili cu respectarea conditiilor (*) 

-       nivelul intensitatii sprijinului nerambursabil pentru beneficiarii privati constituiti 

in baza OG 26/2000 este fie 50 % din cheltuielile eligibile totale ale operatiunii, 

conform prevederilor art.95, alin (1) din Reg.(UE) nr.508/2014 fie 90% din 

cheltuielile eligibile totale ale operatiunili cu respectarea conditiilor (*) 

* Procentul se aplică dacă operaţiunea asigură accesul publicului la 

rezultatele sale şi aceasta îndeplineşte unul dintre criteriile următoare: 

iv)  este în interesul colectiv; 

v)  are un beneficiar colectiv; 

vi)  are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local. 

în caz contrar, intensitatea sprijinului financiar nerambursabil va fi de maximum 

 

 

Raportul de Audit al Comisiei 

Europene  

si adresa MADR nr.287392 din 

18.05.2022 
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ii)  are un beneficiar colectiv; 

iii)  are caracteristici inovatoare, după 

caz, la nivel local. 

în caz contrar, intensitatea sprijinului 

financiar nerambursabil va fi de maximum 

50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea maximă a proiectului şi 

durata de implementare 

Valoarea maximă eligibilă totală 

50%. 

-     nivelul intensitatii sprijinului nerambursabil pentru asociatiile profesionale de 

pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii si organizatiile de 

producatori din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii recunoscute prin 

OMADR nr.772/2007 este fie 75% / 80% conform prevederilorart.95, alin.(4) din 

Reg.(UE) nr.508/2014, fie de 100 % din cheltuielile totale eligibile ale operatiunii cu 

respectarea conditiilor (*) 

* Procentul se aplică dacă operaţiunea asigură accesul publicului la 

rezultatele sale şi aceasta îndeplineşte unul dintre criteriile următoare: 

i)  este în interesul colectiv; 

ii)  are un beneficiar colectiv; 

iii)  are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local. 

în caz contrar, intensitatea sprijinului financiar nerambursabil va fi de maximum 

50%. 

NOTA: 

Accesul publicului la rezultatele unui proiect finantat in cadrul PU4 din FEPAM se 
refera la.  faptul ca publicul largnu trebuie limitat atat la accesul fizic la rezultatele 
operatiunii, cat si la accesul acestora la informatii despre rezultatele 
operatiunii/proiectului.  

Accesul publicului la rezultatele operatiunii trebuie sa fie nerestrictionat, respective 
fara costuri. In plus, trebuie respectate dispozitiile articolului 119 din Regulamantul 
(UE) nr.508/2014. Asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului acesta 
se va verifica ex-ante, respectiv la nivelul conformitatii (declarative pe propria 
raspundere prin care se angajeaja sa asigure accesul publicului la rezultatele 
proiectului –Anexa Z) si eligibilitatii in cadrul cererii de finantare a referintelor cu 
privire la acest aspect. De asemenea, aceasta verificare se va realiza si ex-post, in 
etapa de monitorizare a proiectului. 

Valoarea maximă a proiectului şi durata de implementare 

Valoarea maximă eligibilă totală alocată unei cereri de finanţare 

este 75.000 Euro. Durata minimă de implementare a unui proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se insereaza obserbvatia ca 
Accesul publicului la rezultatele 
operatiunii ttrebuie sa fie 
nerestrictionat inclusiv  fara 
impunere de costuri, conform 
adresei DGP AMPOPAM cu nr. 
287392/18.05.2022 
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alocată unei cereri de finanţare 

este 75.000 Euro. Durata minimă 

de implementare a unui proiect 

este de 3 luni, iar durata maximă 

de 12 luni de la data semnării 

contractului de finanţare. 

 

este de 3 luni, iar durata maximă de 12 luni de la data semnării 

contractului de finanţare, dar nu mai tarziu de 31.12.2023. 

6. Ghidul 

solicitantului M4 

 

Pag. 10, 

Alocarea 

financiara 

Alocarea financiară totală pentru Măsura 4 

este de 1.112.212,34 lei sau 224.857,43  

Euro, pentru un curs de 1euro = 4,9463 lei, 

astfel: 

 

FEPAM FEPAM BN BN (Euro) Suma Totală 

(%) (Euro) (%)  (Euro) 

75 168.643,07 25 56.214,35 224.857,43 

Alocarea financiară totală pentru Măsura 4 este de 1.112.212,34 lei sau 

224.857,43  Euro, pentru un curs de 1euro = 4,9463 lei, astfel: 

 

FEPAM FEPAM BN BN (Euro) Suma Totală 

(%) (Euro) (%)  (Euro) 

75 168.643,07 25 56.214,35 224.857,43 

Conform adresei 286827/02.05.2022 

Decizia nr.14 din 22.03.2022. 

7. Ghidul 

solicitantului M4 

Pag  29. 

6.1 Evaluarea 

cererilor de 

finantare 

In cazul în care diminuarea bugetului 

propus de evaluatori depăşeşte 20% din 

valoarea solicitată spre finanţare, cererea 

de finanţare este respinsă. 

 

In cazul în care diminuarea bugetului propus de evaluatori depăşeşte 20% 

din valoarea solicitată spre finanţare, cererea de finanţare este respinsă. 

Ca exceptie: diminuarea bugetului cu un procent mai mare de 20% daca 

solicitantul un justifica corespunzator, conform prevederilor prezentului ghid, a 

modului prin care se asegura accesul publicului la rezultatele proiectului si 

indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: 6nterés colectiv sau beneficiar 

colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local, pentru intensitatea sprijinului 

nerambursabil de 90% 

Se completeaza exceptia de 

acceptare a diminuarii bugetului cu 

mai mult de 20% 
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8. Ghidul 

solicitantului M4 

Anexa 5.1 Grila de 

evaluare tehnică a 

Cererilor de 

finanțare 

 

 

 

VEZI ANEXA 5.1 din ghid M4 

Se atribuie punctaj suplimentar de 7 puncte pentru  „Relevanţa proiectului pentru 

obiectivele măsurii” 1.1 In ce masura contribuie la realizarea obiectivului specific al 

masurii  

Maxim 38 puncte 

Se diminueaza punctajul de la Fezabilitatea soluţiei propuse cu 5 puncte  

Se diminueaza punctajul de la 1.2 In ce masura contribuie ;a informarea adecvata 

a cetateanului -  2 puncte  

Se diminueaza punctajul de la 1.3 In ce masura sunt promovate produs/traditii 

specifice zonei cu 5 puncte  

Se revizuie celelalte punctaje astfel incat punctajul maxim sa ramana neschimbat 

adica de 53 puncte 

 

VEZI ANEXA 5.1 revizia 1/2022 

 

 

 

Raportului de Audit 2020/RO/Audit 

tematic/MARE/E1 

9. POES 

Anexa 7.7 Grila 

de evaluare 

tehnica a 

Cererilor de 

finantare 

 

VEZI ANEXA 7.7 POES 

 

VEZI ANEXA 7.7 revizia 1/2022 

 

Raportului de Audit 2020/RO/Audit 

tematic/MARE/E1 

 

 

 

 

 



Asociaţia  
„PĂSTRĂVARII FĂGĂRAŞULUI” 

FLAG 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE 
IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Ediţia 1 

  Revizia 0/2018 

 Cod POIS Pagina 8 

  Exempiar 1 

  

 

STRATEGIA  PĂSTRĂVARII FĂGĂRAŞULUI - 2020 

 

 

1.3. Succesiunea modificărilor Ghidului solicitantului 

 

Nr. 

crt. 

 

Descrierea succintă a modificării și 

completării ghidului solicitantului, 

temeiul legal 

 

Numărul și tipul 

documentului prin care 

s-a efectuat modificarea 

și completarea ghidului 

 

Data aprobarii 

 

Data de la care se aplică 

ghidul modificat și 

completat 

1. - Se modifica alocarea financiara a proiectelor si 

intensitatea sprijinului acordat in conformitate cu 

adresa 286827/02.05.2022 

- Se introduce ca document al legislatiei nationale 
„Ordinul MADR din 2022 privind aprobarea schemei 
de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate 
sub responsabilitatea comunității”, aferentă 
Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri 
Maritime 2014-2020 

- Se introduce prevederea legata de Accesul 

publicului la rezultatele unui proiect finantat in cadrul 

PU4 din FEPAM prin NOTA de la pag,9 in baza 

Raportului de Audit 2020/RO/Audit tematic/MARE/E1 

- Se introduce la cap.6 Evaluarea si selectia 

proiectelor EXCEPTIA privind diminuarea bugetului 

cu un procent mai mare de 20% daca solicitantul un 

justifica corespunzator, conform prevederilor 

 

 

Decizia nr.33 a Consiliului 

Director al FLAG 

Pastravarii Fagarasului 

 

 

28.05.2022 

 

 

 

 

01.06.2022 
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prezentului ghid, a modului prin care se asigura 

accesul publicului la rezultatele proiectului si 

indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes 

colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici 

inovatoare la nivel local, pentru intensitatea sprijinului 

nerambursabil de 90% in baza Raportului de Audit 

2020/RO/Audit tematic/MARE/E1 

-se precizeaza durata maxima de implementare a 

proiectelor- 31.12.2023 

 

2. Se modifica Anexa 7.7 Grila de evaluare tehnica a 

Cererilor de finantare POES si Anexa 5.1 din ghid M4 

in conformitate cu Raportul de audit 2020/RO/Audit 

tematic/MARE/E1 

 

 

 

 

 

 

Decizia nr.33/28.05.2022 a 

Consiliului Director al 

FLAG Pastravarii 

Fagarasului 

 

28.05.2022 01.06.2022 
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Întocmit , 

Asistent manager 

Numele și prenumele: Cirstea Gabriel Tiberiu 

Observații : 

Semnătura : 

Data : 

 

Avizat, 

Manager Proiect 

Numele și prenumele: Vaju Gabriel 

Observații : 

Semnătura : 
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