GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al
Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului
(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, ale Regulamentului (CE
EURATOM) nr.1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborarea a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 442/ 2009 privind stabilirea
cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul
European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 20072013, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 320 din 14 mai
2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completeză după cum urmează:
1. După articolul 16 se introduce un nou articol, art.161 care va
avea următorul cuprins :
“Art.161 (1) Cheltuielile eligibile pentru funcţionarea grupurilor locale de
acţiune pentru pescuit din cadrul Axei prioritare 4 ”Dezvoltarea durabilă a
zonelor pescăreşti” nu pot depăşi maxim 10% din bugetul total alocat unei
strategii pentru o zonă de pescuit ;
(2) Cheltuielile eligibile pentru funcţionarea grupurilor locale de
acţiune pentru pescuit includ cheltuielile pentru plata salariilor, cheltuieli
pentru achiziţionarea de materiale, materiale de natura obiectelor de
inventar, active fixe corporale si necorporale, precum si cheltuieli pentru
prestări de servicii şi lucrări executate”.
2. Alineatul 3 al articolului 26 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“(3) Beneficiarul cofinanţării din Fondul European pentru Pescuit prin
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, poate constitui garanţii în
favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra
investiţiei care face obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii”.
3. Articolul 28 se completează cu un nou alineat, alin. (3), care va avea
urmatorul cuprins:
“(3) Grupurile locale de acţiune pentru pescuit au responsabilitatea
selectarii şi monitorizării proiectelor care vor fi implementate în cadrul
strategiilor selectate din cadrul Axei prioritare 4 a Programului Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013”.

PRIM – MINISTRU
Emil BOC
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442 / 2009 privind
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul
European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Secţiunea a- 2-a Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea
Prin Hotărârea Guvernului nr.442/2009 s-a reglementat cadrul legal
situaţiei actuale pentru cheltuielile eligibile ale proiectelor finanţate din Fondul
European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit
2007-2013, conform prevederilor legislaţiei comunitare şi naţionale
în vigoare.
Având în vedere că la data de 30.09.2011 s-a închis sesiunea de
depunere a Dosarelor de candidatură pentru implementarea Axei
prioritare 4” Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti”, este
necesară menţionarea în legislaţia naţională a cheltuielilor eligibile
pentru funcţionarea grupurilor locale de acţiune pentru pescuit
responsabile cu implementarea şi monitorizarea strategiilor
selectate.
Având în vedere capacitatea de cofinantare datorita crizei, precum
si principiul rambursării cheltuielilor, beneficiarii proiectelor finanţate
din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013,nu au posibilitatea realizării investiţiei
conform graficelor de implementare, aflându-se în situaţia de
reziliere a contractelor de finanţare, daca nu obtin un contract de
credit.
2. Schimbări
Implementarea strategiilor finanţate din Axa prioritară 4 a
preconizate
Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 au drept
obiectiv principal dezvoltarea zonelor pescăreşti, respectiv a
sectorului pescăresc din România aflat în declin.
Pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor
nerambursabile acordate prin F.E.P este necesară menţionarea
clară a cheltuielilor eligibile ce pot fi finanţate prin POP 2007-2013.
Prin modificarea adusă se dă posibilitatea beneficiarilor cofinanţării
din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013 să poată constitui garanţii în favoarea
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unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării investiţiei
care face obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii.
Având în vedere situaţia economică-financairă actuală, această
prevedere oferă posibilitatea beneficiarilor de a obţine de la o
instituţie de credit, sumele necesare cofinanţării proprii pentru
derularea investiţiei, în teremenele stabilite, conform contractului de
finanţare.
Secţiunea a- 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Proiectul
de
Hotărâre
contribuie
la
dezvoltarea zonelor pescăreşti, stoparea
declinului economic în acest sector, precum şi
la creşterea eficienţei mecanismului financiar
prin care sunt implementate măsurile din
cadrul Programului Operaţional pentru
Pescuit
2007-2013, având ca obiect
dezvoltarea
şi
consolidarea
sectorului
pescăresc din România şi crearea premiselor
pentru alinierea României la nivelul celorlalte
state membre ale Uniunii Europene în acest
domeniu.
11Impactul asupra mediului concurential Nu este cazul
si in domeniul ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri Implementarea în mod eficient a măsurilor din
Programul Operaţional pentru Pescuit 20072013 al României conduce la: dezvoltarea
investiţiilor în acvacultură,
diversificarea
economiei în mediul rural, creşterea
productivităţii muncii în sectorul piscicol,
îmbunătăţirea calităţii produselor piscicole şi
sprijinirea întreprinzătorilor din acest sector,
precum şi la creşterea gradului de absorbţie a
fondurilor comunitare.
3. Impactul social
Implementarea
strategiilor
în
zonele
pescăreşti precum şi dezvoltarea programelor
de investiţii cu finanţare nerambursabilă în
condiţii de maximă eficienţă asigură
dezvoltarea
socio-economică
a
zonei,
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4. Impactul asupra mediului

posibilitatea asigurării de venituri alternative,
ceea ce determină îmbunătăţirea calităţii vieţii
în zonele pescăreşti.
Măsurile din Programul Operaţional pentru
Pescuit 2007-2013 contribuie, prin practicarea
unor tehnologii” prietenoase cu mediu”, la
îmbunătăţirea şi protejarea calităţii mediului şi
refacerea fondului piscicol.

5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Media
Anul
Indicatori
Următorii 4 ani pe 5
curent
ani
1
2
3 4 5 6
7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
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(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor
bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor
bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a -5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate Nu este cazul
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii.
Nu este cazul
2.Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare.
Direcţia Generală pentru PescuitAM POP asigură gestionarea
Fondului
European
pentru
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a Pescuit,
conform
legislaţiei
actelor normative comunitare.
comunitare în vigoare, respectiv
Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1198/2006
şi
Regulamentul
Comisiei (CE) nr. 498/2007.
4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Nu este cazul
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5.Alte
acte
normative
şi/sau
documente
Nu este cazul
internaţionale din care decurg angajamente.
Modificarea Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr.392/2009
privind
aprobarea listei cu cheltuieli
6. Alte informaţii
eligibile pentru proiectele finanţate
în cadrul POP 2007-2013, cu
modificările
şi
completările
ulterioare
Secţiunea a - 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act
normativ
1.Informaţii privind procesul de consultare cu Nu este cazul
organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care
a avut loc consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este legată
de obiectul proiectului de act normativ.
3.Consultările
organizate
cu
autorităţile Nu este cazul
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare
a
structurilor
asociative
ale
autorităţilor administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative.
4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Nu este cazul
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente.
5. Informaţii privind avizarea de către:
Proiectul de act normativ se va
a) Consiliul Legislativ
supune avizării de către Consiliul
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
Legislativ
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
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6. Alte informaţii
Secţiunea a - 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ.
2.Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor
sau
diversităţii
biologice.
3. Alte informaţii
Secţiunea a-8-a Măsuri de implementare
1.Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente.
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a
Guvernului, pe care îl supunem spre adoptare.
MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Valeriu TABĂRĂ

AVIZĂM FAVORABIL :

MINISTRUL AFACERILOR EUROPENE

Leonard ORBAN

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Gheorghe IALOMIŢIEANU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Cătălin Marian PREDOIU
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