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Ref.: Petiția nr. 0269/2010 depusă de Lucian Voicu-Dungan, cetățean român, în 
numele SC Aquasturo Proiect S.R.L., cu privire la problemele cauzate de 
schimbările din cadrul ghidului solicitantului în cadrul asistenței în cadrul 
axei prioritare II (măsura 2.1) din Programul operațional pentru pescuit 
România 2007-20013, finanțat de Fondul European pentru Pescuit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, a cărui microîntreprindere a depus un proiect pentru obținerea de finanțare din 
Fondul European de Pescuit în cadrul Măsurii 2.1 a Axei prioritare 2 a Programului 
Operațional de Pescuit (POP) al României pentru perioada 2007-2013 critică decizia 
autorităților române, care, la recomandarea direcțiilor generale competente ale Comisiei 
Europene, ar fi operat o serie de modificări la nivelul Autorității de Management, a criteriilor 
de selecție și a Ghidului solicitantului după lansarea procedurii și depunerea proiectelor. 
Petiționarul afirmă că, la cinci luni de la momentul depunerii proiectului, ar fi primit un fax 
prin care i se recomanda retragerea acestuia pe motiv că se efectuaseră schimbări la nivelul 
cadrului legislativ și fuseseră revizuite criteriile de selecție. Petiționarul consideră că 
modificarea Ghidului în timpul procesului de evaluare este ilegală și că noul Ghid ar conține o 
serie de criterii subiective și interpretabile. El denunță lipsa de transparență care a marcat 
procesul de modificare și cere acces la documentele care au stat la baza acestuia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010,

Reclamantul protestează împotriva invitației trimise de Ministrul agriculturii și al dezvoltării 
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rurale din România de a-și retrage proiectul depus în iunie 2009 și de a-l trimite din nou, într-
o formă revizuită în conformitate cu Ghidul solicitantului lansat de către noua autoritate de 
gestionare pentru Programul operațional POP în 2010. 

În ultimii doi ani România în avut dificultăți din ce în ce mai mari cu implementarea POP, 
datorită calității slabe a sistemului de gestionare și control instituit în acest sens. Ca urmare a 
unei analize a acestui sistem, în decembrie 2009 Autoritatea de audit română i-a dat aviz 
negativ, identificând problemele esențiale la nivelul tuturor instituțiilor implicate în sistemul 
de gestionare și control. Printre cele mai importante probleme identificate de Autoritatea de 
audit română au fost:
- nu toate funcțiile esențiale, prevăzute în regulamentele UE, au fost atribuite autorității de 
gestionare, respectiv autorității de certificare 
- principiul separării funcțiilor nu a fost asigurat pe deplin nici de către autoritatea de 
gestionare, autoritatea de certificare sau de agenția de plăți
- procedurile de depunere. evaluare și selectare a operațiilor/proiectelor au fost incomplete
- procedurile referitoare la declararea cheltuielilor aveau deficiențe în ceea ce privea separarea 
funcțiilor, arhivarea cererilor pentru plăți și verificările care trebuiau făcute la nivelul 
beneficiarilor, în conformitate cu articolul 59 litera (b) din Regulamentul CE 1198/2006
- au fost identificate deficiențe în procedurile de verificare ale livrării produselor și serviciilor, 
precum și în cele pentru eligibilitatea cheltuielilor referitoare la separarea funcțiilor, 
verificarea respectării legislației naționale și comunitare referitoare la subvenții
- inexistența unor sisteme informatizate pentru raportările de contabilitate, monitorizare și 
financiare, în conformitate cu articolul 59 litera (d) și articolul 59 litera (c) din Regulamentul 
CE 1198/2006;
- deficiențe grave în asigurarea unei piste de audit adecvate 
- deficiențe în procedurile de certificare a plăților
- deficiențe  în procedurile de monitorizare și raportare a neregulilor și de recuperarea a 
fondurilor plătite necorespunzător 
- normele de eligibilitate, hotărâte la nivel național, nu acoperă toate tipurile de operații 
prevăzute pentru FEP.

Ca urmarea unei evaluări făcute de Comisie referitoare la stadiul implementării FEP, în iulie 
2009 Comisia a trimis o scrisoare autorităților române, declarând că persistă în continuare 
probleme esențiale, în special în ceea ce privește capacitatea administrativă a Agenției 
naționale pentru pescuit și acvacultură în calitate de autoritate de gestionare pentru FEP. 

În consecință, autoritățile române au decis să reorganizeze sistemele de gestionare și control 
ale FEP și să transfere responsabilitățile  de autoritate de gestionare de la Agenția națională 
pentru pescuit și acvacultură la direcție generală nouă, înființată special în acest scop în cadrul 
Ministerului agriculturii și al dezvoltării rurale. 

Din nefericire, beneficiarii posibili ai finanțării din fondurile FEP au fost afectați de calitatea
slabă a sistemului de gestionare și control instituit pentru implementarea POP România.

Cererea de ofertă de proiecte făcută în 2009 de către Agenția națională pentru pescuit în 
calitate de autoritate de gestionare, nu a respectat pe deplin legislația UE, fiind înregistrate 
unele deficiențe la nivelul criteriilor de eligibilitate. (De exemplu, cofinanțarea ratelor nu 
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respecta anexa II din Regulamentul 1198/2006, beneficiarii eligibili nu corespundeau pe 
deplin Regulamentului 1198/2006, normele de eligibilitate nu respectau pe deplin 
Regulamentul 1198/2006, Regulamentul 498/2007 și Directiva 77/338/CE). De asemenea, din 
orientări lipseau informații esențiale referitoare la procedurile de selecție și de apel și la 
drepturile și obligațiile beneficiarilor.

În consecință, exista un risc mare ca din aceste deficiențe să rezulte nereguli și corecții 
financiare în cadrul alocărilor POP România, precum și recuperarea fondurilor plătite 
beneficiarilor care ar fi cost selectați în baza acelei cereri de ofertă.

Înaintea de revizuirea ghidurilor pentru solicitanți , autoritatea de gestionare a trimis spre 
aprobarea Comitetului de monitorizare a POP (care include reprezentanți ai sectorului 
pescuitului) versiunea revizuită a criteriilor de eligibilitate și selecție, modificările operate 
având scopul de a le alinia la legislația UE (Regulamentul 1198/2006, Regulamentul 
498/2007 și Directiva 77/338/CE).   Procesele verbale ale reuniunilor Comitetului de 
monitorizare, inclusiv cela ale reuniunii din 9/02/2010, în care s-a discutat situația cererii de 
oferte lansate în 2009, precum și revizuirea și completarea criteriilor de selecție, sunt 
disponibile pe pagina de internet a Ministerului agriculturii și dezvoltării rurale chiar de la 
adoptarea lor (http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20).

În acest context, Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale a invitat pe toți cei care au depus 
proiecte în cursul lui 2009 să își retragă și să revizuiască aceste proiecte în conformitate cu 
noul Ghid al solicitantului publicat în 2010. Acest demers a fost discutat și aprobat împreună 
cu serviciile Comisiei pentru a clarifica cerințele juridice și a evita neregulile. 

Faptul că proiectul depus de compania reprezentată de reclamant a fost admis și declarat 
eligibil într-o etapă anterioară nu este echivalent cu selecția finală a proiectului pentru 
finanțare și nu implică nicio obligație legală pentru autoritatea de gestionare de a selecta acest 
proiect și/sau de a completa procedura de selecție respectivă. Pe de altă parte, continuarea 
evaluărilor tehnice și financiare a proiectelor depuse în baza cererii de oferte anterioare ar fi 
implicat un grad mare și inacceptabil de risc de ase înregistra nereguli. S-a decis așadar 
terminarea procedurii anterioare.

Concluzii
În lumina celor prezentate mai sus și în baza informațiilor disponibile în prezent, Comisia 
consideră că demersul adoptat de autoritatea pentru gestionare în ceea ce privește redepunerea 
proiectelor în condițiile revizuite, după cum s-a explicat mai sus, a fost un demers prudent, cu 
beneficii atât pentru statul român, cât și pentru alți posibili beneficiari, respectând totodată 
interesele Uniunii.

Astfel, deși Comisa înțelege neplăcerile cauzate pentru tot cei aflați în această situație, 
consideră că revizuirea și redepunerea cererii, în conformitate cu noua cerere de ofertă lansată 
de autoritatea de gestionare pentru POP, este în interesul petiționarului, în pofida aspectelor 
inconveniente.


