ORDIN nr. 348 din 25 martie 2010
de stabilire a atributiilor Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul
Operational pentru Pescuit
Având în vedere:
Referatul de aprobare al Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul
Operational pentru Pescuit nr. 211.236 din 3 martie 2010, în baza prevederilor:
- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru
Pescuit;
- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European
pentru Pescuit;
- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la
bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii
comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul
pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7 alin. (5) si (6) din Hotarârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Directia generala pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operational pentru Pescuit din
cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are urmatoarele atributii principale:
a)asigura îndeplinirea atributiilor ce decurg din functiile prevazute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr.
1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit si la art. 39 din
Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru
punerea în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
Pescuit;
b)contribuie la elaborarea si modificarea Planului national strategic pentru pescuit si raspunde pentru
utilizarea eficienta, efectiva si transparenta a fondurilor din care se finanteaza Programul Operational
pentru Pescuit;
c)elaboreaza si negociaza cu Comisia Europeana Programul Operational pentru Pescuit, în conformitate
cu prevederile art. 17, 18, 19 si 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
d)analizeaza si propune modificari ale Programului Operational pentru Pescuit si le înainteaza Comitetului
de monitorizare;
e)asigura corelarea operatiunilor din Programul Operational pentru Pescuit cu cele din celelalte programe
finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si fondurile structurale;
f)asigura dezvoltarea capacitatii administrative a structurilor implicate în derularea Programului
Operational pentru Pescuit;

g)elaboreaza proceduri pentru gestionarea Programului Operational pentru Pescuit, în vederea asigurarii
îndeplinirii atributiilor ce îi revin;
h)elaboreaza ghidurile solicitantului corespunzatoare apelurilor pentru depunerea cererilor de finantare;
i)asigura derularea procedurilor de atribuire în conformitate cu legislatia în domeniul achizitiilor publice
pentru proiectele finantate în cadrul axei prioritare 5 "Asistenta tehnica" din Programul Operational pentru
Pescuit;
j)urmareste dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare si în fazele de implementare a
Programului Operational pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr.
1.198/2006 al Consiliului;
k)asigura constituirea si organizarea Comitetului de monitorizare pentru Programul Operational pentru
Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 63 si 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
l)elaboreaza criteriile de evaluare si selectie a proiectelor pentru Programul Operational pentru Pescuit si
le supune aprobarii Comitetului de monitorizare pentru Programul Operational pentru Pescuit;
m)asigura monitorizarea implementarii Programului Operational pentru Pescuit si prezinta Comitetului de
monitorizare pentru Programul Operational pentru Pescuit progresul în atingerea obiectivelor specifice ale
acestuia, precum si a tintelor stabilite pentru fiecare axa prioritara, în conformitate cu prevederile art. 65
din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
n)elaboreaza raportul final si raportul anual de implementare pentru Programul Operational pentru Pescuit,
în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, le supune
aprobarii Comitetului de monitorizare pentru Programul Operational pentru Pescuit si, ulterior, consultarii
Autoritatii de certificare;
o)participa la reuniunile anuale cu Comisia Europeana pentru examinarea progresului implementarii
Programului Operational pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul (CE) nr.
1.198/2006 al Consiliului, informeaza Comitetul de monitorizare pentru Programul Operational pentru
Pescuit cu privire la observatiile Comisiei Europene si colaboreaza cu Autoritatea de certificare pentru
întreprinderea actiunilor necesare în solutionarea observatiilor;
p)furnizeaza, în limita competentelor, informatiile necesare Autoritatii de certificare pentru îndeplinirea de
catre aceasta a atributiilor prevazute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
q)pune la dispozitia Comisiei Europene, la cerere, lista operatiunilor încheiate care fac obiectul închiderii
partiale, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
r)asigura prevenirea neregulilor, identifica neregulile, constata creantele bugetare si asigura recuperarea
sumelor rezultate din nereguli, în limita competentelor;
s)transmite Autoritatii de certificare rapoarte privind neregulile identificate si sumele platite necuvenit,
precum si rapoarte privind recuperarea sumelor platite necuvenit, a celor neutilizate si a celor rezultate din
nereguli;
t)elaboreaza, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management si control
pentru Programul Operational pentru Pescuit;
u)elaboreaza si implementeaza Planul multianual de evaluare si se asigura ca acesta este utilizat ca
instrument strategic si de management pe parcursul implementarii Programului Operational pentru
Pescuit;
v)informeaza Comitetul de monitorizare pentru Programul Operational pentru Pescuit asupra rezultatelor
evaluarilor intermediare si ex-post si asupra modalitatilor propuse pentru implementarea acestora, în
conformitate cu dispozitiile art. 48, 49 si 50 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
w)elaboreaza si implementeaza Planul de comunicare pentru Programul Operational pentru Pescuit;
x)asigura îndeplinirea obligatiilor legate de informare si publicitate, în conformitate cu prevederile cap. V
din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European
pentru Pescuit;
y)asigura înregistrarea si actualizarea cu celeritate a informatiilor în sistemul informatic specific, fiind
responsabila de acuratetea, integritatea si nivelul de completare a datelor privind Programul Operational
pentru Pescuit;
z)elaboreaza si încheie contracte de finantare, prin care se stabilesc obligatiile sale si ale beneficiarilor, în
conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile si cu legislatia nationala în vigoare;

aa) elaboreaza decizii/ordine de finantare si/sau contracte de achizitie publica, prin care se stabilesc
obligatiile sale si ale beneficiarului/prestatorului;
bb) elaboreaza documentele necesare în vederea fundamentarii programarii bugetare a surselor
reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din Fondul European pentru Pescuit, precum si a
celor alocate de bugetul de stat pentru prefinantare, cofinantare si finantare a cheltuielilor neeligibile;
cc) autorizeaza platile catre beneficiar în urma verificarilor efectuate, în conformitate cu prevederile
art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului si ale art. 39 din Regulamentul (CE) nr.
498/2007 al Comisiei, elaboreaza si transmite Autoritatii de certificare cereri de rambursare si/sau
declaratii de cheltuieli validate;
(la data 06-mai-2010 Art. 1, litera Z. modificat de Art. I din Ordinul 403/2010 )
dd) elaboreaza si transmite Autoritatii de certificare previziuni pentru contractarile si platile aferente
Programului Operational pentru Pescuit, în vederea respectarii de catre Autoritatea de certificare a
prevederilor art. 75 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
ee) verifica si avizeaza proiectele legislative initiate de alte structuri implicate în gestionarea Fondului
European pentru Pescuit la nivel national si care ar putea afecta direct sau indirect implementarea
Programului Operational pentru Pescuit;
ff) elaboreaza si promoveaza propuneri legislative în vederea îmbunatatirii conditiilor de implementare a
Programului Operational pentru Pescuit;
gg) încheie protocoale interinstitutionale cu Autoritatea de certificare si cu Autoritatea de audit, în vederea
asigurarii si transmiterii informatiilor necesare privind procedurile si verificarile efectuate în raport cu
cheltuielile;
hh) în baza ordinului de delegare a atributiilor de ordonator principal de credite, directorul general emite
instructiuni si decizii în baza si în executarea ordinelor si instructiunilor ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale, precum si a altor prevederi legale;
ii) asigura functionarea unui sistem informatizat de înregistrare si stocare a înregistrarilor contabile,
necesare pentru gestiunea financiara, monitorizarea, verificarea, auditarea si evaluarea fiecarei
operatiuni/fiecarui proiect finantate/finantat prin Programul Operational pentru Pescuit;
jj) se asigura ca fiecare beneficiar dispune de un sistem contabil separat pentru toate activitatile din cadrul
operatiunii/proiectului, conform legislatiei din domeniu;
kk) se asigura de disponibilitatea documentelor referitoare la cheltuieli si audit, în conformitate cu art. 87
din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
Art. 2
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 203 din data de 31 martie 2010

