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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Key information on the implementation of the Operational Programme for the year
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator
data.
Implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020
revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care a fost nominalizată ca
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri
Maritime 2014-2020, în conformitate cu prevederile art. 123 din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013.
Nominalizarea MADR ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional
pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 s-a făcut prin art. 7 al HG nr.1183 din
29.12.2014. Prin prevederile OUG 49/2015, art. 2 lit.n, funcțiile Autorității de
Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 20142020 sunt îndeplinite de Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru
POPAM.
Prin prevederile OUG 49/2015, art. 2 lit.o, s-a stabilit că Direcţia Generală Buget
Finanţe şi Fonduri Europene din cadrul MADR îndeplineşte calitatea de Agenţie de
Plată pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 şi are
responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul
de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari.
Agenţia de Plată este structura însărcinată cu deschiderea şi gestionarea contului necesar
primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente
Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.
Proiectul de POPAM 2014-2020 a fost întocmit în cadrul unui contract de asistență
tehnică finanțată prin Axa 5 – Asistență tehnică a POP 2007-2013. În procesul de
elaborare a POPAM, au fost parcurse mai multe etape:
- în cadrul MADR a fost înfiinţat „Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare Rurală,
Agricultură şi Pescuit”, precum şi grupuri de lucru aferente, responsabile de tematici
specifice. Printre acestea se numără şi Grupul de Lucru pentru Pescuit şi Acvacultură
(GLPA), care și-a început activitatea în luna octombrie 2012, coordonat de DGPAMPOP şi format din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, entităţilor
interesate, institutelor de cercetare şi învăţământ superior şi organizaţiilor nonguvernamentale relevante, implicate în domeniile social şi de mediu (a se vedea Anexa
1). GLPA s-a întrunit în cadrul a 9 ședințe în perioada 2012-2015;
- Grupul de Lucru a aprobat o analiză socio-economică a sectorului de pescuit, elaborată
de către DGP-AMPOP. Acest raport a constituit baza versiunii preliminare a Strategiei
Naţionale pentru Sectorul Pescăresc 2014-2020 (SNSP), elaborată de DGP-AMPOP şi
discutată şi aprobată de GLPA. SNSP continuă Planul Naţional Strategic 2007-2013 şi
ia în considerare politicile naţionale şi Politica Comună în domeniul Pescuitului (PCP).
SNSP a definit scopul strategic, obiectivele şi priorităţile şi ţintele identificate,
indicatorii de realizare şi sursele de verificare pentru perioada 2014-2020.
- în cadrul contractului de asistență tehnică au fost elaborate Studiul de piaţă pentru
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sectorul pescaresc din Romania și Planul Strategic Naţional Multianual pentru
Acvacultură. Pe baza datelor furnizate de aceste două documente a început elaborarea
Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.
Prima variantă a POPAM 2014-2020 a fost transmisă Comisiei Europene în data de
20.04.2015. Observațiile Comisiei Europene au fost transmise în data de 14.07.2015.
Versiunea a 2-a a fost transmisă în data de 14.10.2015, iar ultimele observații ale
Comisiei au fost primite în 11.11.2015. Versiunea finală a POPAM 2014-2020 a fost
încărcată în aplicația SFC 2014-2020 în 16.11.2015, și a fost aprobată prin decizia
C(2015) 8416 final din 25.11.2015.
În conformitate cu art. 134 din Regulamentul (UE) 1303/2013, România a primit în data
de 04.12.2015 o primă tranșă de pre-finanțare, în valoare de 4.749.482,67 euro.
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3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES
3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)
Information should be provided as short and general commentary on the implementation
of the Union priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address these problems.
Union priority

1 - Promovarea pescuitului sustenabil din
punct de vedere al mediului, eficient din
punct de vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din
punct de vedere al mediului, eficiente din
punct de vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP

Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite

Dată fiind obligația cuprinsă în art. 32 al
Regulamentului (UE) nr.1303/2013,
conform căreia “prima rundă de selectare a
strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității se finalizează
în termen de doi ani de la data aprobării
acordului de parteneriat” (06.08.2014),
măsura pentru sprijinul pregătitor
prevăzută la art. 62 din Regulamentul (UE)
nr.508/2014 a fost demarată imediat după
aprobarea POPAM 2014-2020. Pentru
implementarea acestei măsuri a fost
întocmită o procedură dedicată, Manualul
de procedură pentru Măsura III.1.
Sprijin pregătitor, care detaliază toate
etapele privind managementul cererii de
finanțare.
Prima sesiune de depunere a fost deschisă
în data de 03.12.2015, în cadrul căreia au
fost depuse în total 30 cereri de finanțare,
din care 6 în cursul anului 2015. Valoarea
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
totală a sprijinului public solicitat pentru
cererile de finanțare depuse în această
sesiune este de 3.097.783,43 lei
(696.647,72 euro la cursul INFOREURO al
lunii decembrie 2015 1 euro = 4,4467 lei)

5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

6 - Încurajarea punerii în aplicare a
politicii maritime integrate

Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

7 - Asistență tehnică

Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015
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3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

1 - Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării
resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Reducerea impactului pescuitului
asupra mediului marin, inclusiv
evitarea și reducerea, în măsura
posibilului, a capturilor nedorite

1.4.a - Variația capturilor nedorite (tone)

tonnes

1 - Reducerea impactului pescuitului
asupra mediului marin, inclusiv
evitarea și reducerea, în măsura
posibilului, a capturilor nedorite

1.4.b - Variația capturilor nedorite (%)

%

1 - Reducerea impactului pescuitului
asupra mediului marin, inclusiv
evitarea și reducerea, în măsura
posibilului, a capturilor nedorite

1.5 - Variația randamentului energetic al
capturilor de pește

litres fuel/ tonnes
landed catch

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a flotei
costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de siguranță
sau de lucru

1.7 - Locuri de muncă (ENI) create în
sectorul pescuitului sau activități
complementare

FTE
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Target value (2023)

Cumulative value

2015

2,00000

0,00000

0,00000

53,62000

0,00000

0,00000

5,00000

0,00000

0,00000

55,00000

0,00000

0,00000

RO

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a flotei
costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de siguranță
sau de lucru

1.8 - Locuri de muncă (ENI) menținute
în sectorul pescuitului sau activități
complementare

FTE

5 - Sprijinirea consolidării dezvoltării
tehnologice, a inovării, inclusiv a
creșterii eficienței energetice, și a
transferului de cunoștințe

1.5 - Variația randamentului energetic al
capturilor de pește

litri de combustibil/
tone captură
debarcată

Specific objective

Result indicator

1 - Reducerea impactului pescuitului
asupra mediului marin, inclusiv
evitarea și reducerea, în măsura
posibilului, a capturilor nedorite

1.4.a - Variația capturilor nedorite (tone)

0,00000

1 - Reducerea impactului pescuitului
asupra mediului marin, inclusiv
evitarea și reducerea, în măsura
posibilului, a capturilor nedorite

1.4.b - Variația capturilor nedorite (%)

0,00000

1 - Reducerea impactului pescuitului
asupra mediului marin, inclusiv
evitarea și reducerea, în măsura
posibilului, a capturilor nedorite

1.5 - Variația randamentului energetic al
capturilor de pește

0,00000

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a flotei
costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de siguranță
sau de lucru

1.7 - Locuri de muncă (ENI) create în
sectorul pescuitului sau activități
complementare

0,00000

RO

Target value (2023)

Cumulative value

2015

165,00000

0,00000

0,00000

25,00000

0,00000

0,00000

2014
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Specific objective

Result indicator

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a flotei
costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de siguranță
sau de lucru

1.8 - Locuri de muncă (ENI) menținute
în sectorul pescuitului sau activități
complementare

0,00000

5 - Sprijinirea consolidării dezvoltării
tehnologice, a inovării, inclusiv a
creșterii eficienței energetice, și a
transferului de cunoștințe

1.5 - Variația randamentului energetic al
capturilor de pește

0,00000

RO

2014
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Specific objective

1 - Reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, inclusiv evitarea și reducerea, în măsura posibilului, a capturilor nedorite

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

02 - Articolul 38 Limitarea impactului
pescuitului asupra mediului marin și
adaptarea pescuitului la protecția
speciilor [+ articolul 44 alineatul (1)
litera (c) Pescuitul în apele interioare]

06

1.4 - Numărul de proiecte
privind măsurile de conservare,
limitarea impactului pescuitului
asupra mediului marin și
adaptarea pescuitului la
protecția speciilor

04 - Articolul 40 alineatul (1) litera (a)
Protejarea și refacerea biodiversității
marine – colectarea uneltelor de
pescuit pierdute și a altor deșeuri
marine

06

1.6 - Numărul de proiecte
privind protejarea și refacerea
biodiversității marine, a
ecosistemelor

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

15,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

4 - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică, și îmbunătățirea
condițiilor de siguranță sau de lucru

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

01 - Articolul 27 Servicii de consiliere 03
[+ articolul 44 alineatul (3) Pescuitul în
apele interioare]

RO

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

1.1 - Numărul de proiecte
privind inovarea, serviciile de
consiliere și parteneriatele cu
cercetătorii științifici

54,00
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Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

RO

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

02 - Articolul 30 Diversificarea
veniturilor și noi forme de venituri [+
articolul 44 alineatul (4) Pescuitul în
apele interioare]

03

1.9 - Numărul de proiecte
privind promovarea capitalului
uman și a dialogului social,
diversificare și noi forme de
venit, întreprinderi nou
înființate pentru pescari și
sănătate/siguranță

08 - Articolul 40 Valoarea adăugată,
calitatea produselor și folosirea
capturilor nedorite [+ articolul 44
alineatul (1) litera (a) Pescuitul în
apele interioare]

03

1.3 - Numărul de proiecte
privind valoarea adăugată,
calitatea, utilizarea capturilor
nedorite și porturile de pescuit,
locurile de debarcare, halele și
adăposturile

09 - Articolul 41 alineatul (1) + (3)
03
Porturi de pescuit, locuri de debarcare,
hale de licitații și adăposturi - investiții
de îmbunătățire a infrastructurii
porturilor de pescuit și a halelor de
licitații sau a locurilor de debarcare și a
adăposturilor; Construirea de
adăposturi, pentru îmbunătățirea
siguranței pescarilor (+ Art. 44.1.
punctul f pescuitul în apele interioare)

1.3 - Numărul de proiecte
privind valoarea adăugată,
calitatea, utilizarea capturilor
nedorite și porturile de pescuit,
locurile de debarcare, halele și
adăposturile

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework




Cumulative value

2015

2014

55,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

5 - Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 27 Inovare [+ articolul
44 alineatul (3) Pescuitul în apele
interioare]

03

1.1 - Numărul de proiecte
privind inovarea, serviciile de
consiliere și parteneriatele cu

RO

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
2,00
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Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

RO

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

cercetătorii științifici
04 - articolul 41. 2 pentru eficiență
04
energetică și atenuarea schimbărilor
climatice — înlocuirea sau
modernizarea motoarelor principale
sau auxiliare (+ Art. 44.1.d pescuitul în
apele interioare)

Union priority

1.8 - Numărul de proiecte
privind înlocuirea sau
modernizarea motoarelor

270,00

0,00

0,00

0,00

3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Ameliorarea și furnizarea de
cunoștințe științifice și colectarea și
gestionarea datelor

3.B.1 - Creșterea procentului de
îndeplinire a obligațiilor referitoare la
solicitările de date

%

2 - Sprijinirea monitorizării,
controlului și executării, consolidării
capacității instituționale și
administrației publice eficiente, fără a
crea sarcini administrative
suplimentare

3.A.1 - Numărul de încălcări grave
detectate

number

2 - Sprijinirea monitorizării,
controlului și executării, consolidării
capacității instituționale și
administrației publice eficiente, fără a
crea sarcini administrative
suplimentare

3.A.2 - Debarcările care au fost supuse
unui control fizic

%

RO
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Target value (2023)

Cumulative value

2015

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0,00000

0,00000

RO

Specific objective

Result indicator

1 - Ameliorarea și furnizarea de
cunoștințe științifice și colectarea și
gestionarea datelor

3.B.1 - Creșterea procentului de
îndeplinire a obligațiilor referitoare la
solicitările de date

0,00000

2 - Sprijinirea monitorizării,
controlului și executării, consolidării
capacității instituționale și
administrației publice eficiente, fără a
crea sarcini administrative
suplimentare

3.A.1 - Numărul de încălcări grave
detectate

0,00000

2 - Sprijinirea monitorizării,
controlului și executării, consolidării
capacității instituționale și
administrației publice eficiente, fără a
crea sarcini administrative
suplimentare

3.A.2 - Debarcările care au fost supuse
unui control fizic

0,00000

RO

2014
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RO

Specific objective

1 - Ameliorarea și furnizarea de cunoștințe științifice și colectarea și gestionarea datelor

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 77 Colectarea de date

06

3.2 - Numărul de proiecte
privind colectarea, gestionarea
și utilizarea datelor

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


2,00

Cumulative value

2015

0,00

2014

0,00

0,00

2 - Sprijinirea monitorizării, controlului și executării, consolidării capacității instituționale și administrației publice eficiente, fără a crea
sarcini administrative suplimentare

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 76 Control și executare

06

3.1 - Numărul de proiecte
privind punerea în aplicare a
sistemului de control, inspecție
și executare al Uniunii

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


7,00

Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

5 - Stimularea comercializării și a prelucrării

Table 1: Result indicators for the EMFF

RO
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Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor
produselor pescărești și de
acvacultură

5.1.a - Variația valorii primelor vânzări
ale organizațiilor de producători

thousand Euros

356,70000

0,00000

0,00000

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor
produselor pescărești și de
acvacultură

5.1.b - Variația volumului primelor
vânzări ale organizațiilor de producători

tonnes

178,35000

0,00000

0,00000

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor
produselor pescărești și de
acvacultură

5.1.c - Variația valorii primelor vânzări
ale entităților care nu sunt organizații de
producători

thousand Euros

643,30000

0,00000

0,00000

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor
produselor pescărești și de
acvacultură

5.1.d - Variația volumului primelor
vânzări ale entităților care nu sunt
organizații de producători

tonnes

321,65000

0,00000

0,00000

2 - Încurajarea investițiilor în sectorul
prelucrării și al comercializării

5.1.c - Variația valorii primelor vânzări
ale entităților care nu sunt organizații de
producători

thousand Euros

2.576,00000

0,00000

0,00000

2 - Încurajarea investițiilor în sectorul
prelucrării și al comercializării

5.1.d - Variația volumului primelor
vânzări ale entităților care nu sunt
organizații de producători

tonnes

700,00000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor
produselor pescărești și de
acvacultură

5.1.a - Variația valorii primelor vânzări
ale organizațiilor de producători

0,00000

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor
produselor pescărești și de
acvacultură

5.1.b - Variația volumului primelor
vânzări ale organizațiilor de producători

0,00000

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor
produselor pescărești și de
acvacultură

5.1.c - Variația valorii primelor vânzări
ale entităților care nu sunt organizații de
producători

0,00000

RO

Target value (2023)

Cumulative value

2015

2014

14
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Specific objective

Result indicator

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor
produselor pescărești și de
acvacultură

5.1.d - Variația volumului primelor
vânzări ale entităților care nu sunt
organizații de producători

0,00000

2 - Încurajarea investițiilor în sectorul
prelucrării și al comercializării

5.1.c - Variația valorii primelor vânzări
ale entităților care nu sunt organizații de
producători

0,00000

2 - Încurajarea investițiilor în sectorul
prelucrării și al comercializării

5.1.d - Variația volumului primelor
vânzări ale entităților care nu sunt
organizații de producători

0,00000

RO

2014

15

RO

Specific objective

1 - Îmbunătățirea organizării piețelor produselor pescărești și de acvacultură

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

01 - Articolul 66 Planurile de producție 03
și de comercializare

5.1 - Numărul de organizații de
producători sau de asociații de
organizații de producători care
beneficiază de sprijin pentru
planurile de producție și de
comercializare

5,00

0,00

0,00

0,00

02 - Articolul 67 Ajutor de depozitare

03

5.2 - Număr de proiecte privind
măsurile de comercializare și
ajutorul pentru depozitare

0,00

0,00

0,00

0,00

03 - Articolul 68 Măsuri de marketing

03

5.2 - Număr de proiecte privind
măsurile de comercializare și
ajutorul pentru depozitare

10,00

0,00

0,00

0,00

Specific objective

2 - Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 69 Prelucrarea
produselor obținute din pescuit și din
acvacultură

03

5.3 - Numărul de proiecte
privind prelucrarea produselor

RO

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


15,00

16

Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

RO

Union priority

4 - O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Promovarea creșterii economice, a
incluziunii sociale, a creării de locuri
de muncă și sprijinirea inserției
profesionale și a mobilității forței de
muncă în cadrul comunităților
costiere și interioare care depind de
pescuit și de acvacultură, inclusiv
diversificarea activităților din
domeniul pescuitului și al altor
sectoare ale economiei maritime

4.1 - Locuri de muncă create (ENI)

FTE

142,00000

0,00000

0,00000

1 - Promovarea creșterii economice, a
incluziunii sociale, a creării de locuri
de muncă și sprijinirea inserției
profesionale și a mobilității forței de
muncă în cadrul comunităților
costiere și interioare care depind de
pescuit și de acvacultură, inclusiv
diversificarea activităților din
domeniul pescuitului și al altor
sectoare ale economiei maritime

4.2 - Locuri de muncă menținute (ENI)

FTE

403,00000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Promovarea creșterii economice, a
incluziunii sociale, a creării de locuri
de muncă și sprijinirea inserției
profesionale și a mobilității forței de

4.1 - Locuri de muncă create (ENI)

RO

Target value (2023)

Cumulative value

2015

2014
0,00000
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RO

Specific objective
muncă în cadrul comunităților
costiere și interioare care depind de
pescuit și de acvacultură, inclusiv
diversificarea activităților din
domeniul pescuitului și al altor
sectoare ale economiei maritime

Result indicator

1 - Promovarea creșterii economice, a
incluziunii sociale, a creării de locuri
de muncă și sprijinirea inserției
profesionale și a mobilității forței de
muncă în cadrul comunităților
costiere și interioare care depind de
pescuit și de acvacultură, inclusiv
diversificarea activităților din
domeniul pescuitului și al altor
sectoare ale economiei maritime

4.2 - Locuri de muncă menținute (ENI)

RO

2014

0,00000

18

RO

Specific objective

1 - Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței
de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din
domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 62.1.a Sprijin pentru
pregătire

08

4.2 - Numărul de proiecte
privind sprijinul pentru
pregătire



20,00

0,00

0,00

0,00

02 - Articolul 63 Punerea în aplicare a
strategiilor de dezvoltare locală
(inclusiv costuri de funcționare și
animare)

08

4.1 - Numărul de strategii
locale de dezvoltare selectate



18,00

0,00

0,00

0,00

03 - Articolul 64 Activități de
cooperare

08

4.3 - Numărul de proiecte de
cooperare

6,00

0,00

0,00

0,00

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării
resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Sprijinirea consolidării dezvoltării
tehnologice, a inovării și a
transferului de cunoștințe

2.1 - Variația volumului producției de
acvacultură

tonnes

RO
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Target value (2023)
48,00000

Cumulative value
0,00000

2015
0,00000

RO

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

2 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
sectorul acvaculturii, inclusiv
îmbunătățirea siguranței sau a
condițiilor de lucru, în special ale
IMM-urilor

2.1 - Variația volumului producției de
acvacultură

tonnes

7.800,00000

0,00000

0,00000

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate de
acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

2.4 - Variația volumului producției de
acvacultură ecologică

tonnes

3.500,00000

0,00000

0,00000

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate de
acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

2.5 - Variația volumului producției cu
sistem de recirculare

tonnes

150,00000

0,00000

0,00000

4 - Promovarea acvaculturii cu un
nivel ridicat de protecție a mediului,
promovarea sănătății și bunăstării
animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

2.7 - Ferme de acvacultură care
furnizează servicii de mediu

number

40,00000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Sprijinirea consolidării dezvoltării
tehnologice, a inovării și a
transferului de cunoștințe

2.1 - Variația volumului producției de
acvacultură

0,00000

2 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
sectorul acvaculturii, inclusiv

2.1 - Variația volumului producției de
acvacultură

0,00000

RO

Target value (2023)

Cumulative value

2015

2014

20

RO

Specific objective
îmbunătățirea siguranței sau a
condițiilor de lucru, în special ale
IMM-urilor

Result indicator

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate de
acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

2.4 - Variația volumului producției de
acvacultură ecologică

0,00000

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate de
acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

2.5 - Variația volumului producției cu
sistem de recirculare

0,00000

4 - Promovarea acvaculturii cu un
nivel ridicat de protecție a mediului,
promovarea sănătății și bunăstării
animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

2.7 - Ferme de acvacultură care
furnizează servicii de mediu

0,00000

RO

2014
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RO

Specific objective

1 - Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 47 Inovare

03

2.1 - Numărul de proiecte
privind inovarea, servicii de
consiliere

2,00

0,00

0,00

0,00

02 - Articolul 49 Servicii de
03
gestionare, de înlocuire și de consiliere
pentru fermele de acvacultură

2.1 - Numărul de proiecte
privind inovarea, servicii de
consiliere

12,00

0,00

0,00

0,00

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

2 - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de
lucru, în special ale IMM-urilor

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 48 alineatul (1) literele
(a-d) și (f-h) Ajutoare pentru investiții
productive în acvacultură

03

2.2 - Numărul de proiecte
privind ajutoarele pentru
investiții productive în
acvacultură

Specific objective

RO

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


100,00

Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

3 - Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente
din punctul de vedere al utilizării resurselor

22

RO

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 48.1.k Investiții
productive în acvacultură - creșterea
eficienței energetice, energie din surse
regenerabile

04

2.2 - Numărul de proiecte
privind ajutoarele pentru
investiții productive în
acvacultură

20,00

0,00

0,00

0,00

02 - Articolul 48.1.e, i, j Investiții
06
productive în acvacultură - eficiența
resurselor, reducerea utilizării de apă și
substanțe chimice, sisteme de
recirculare pentru reducerea la
minimum a utilizării apei

2.2 - Numărul de proiecte
privind ajutoarele pentru
investiții productive în
acvacultură

3,00

0,00

0,00

0,00

03 - Articolul 51 Creșterea
potențialului siturilor de acvacultură

06

2.4 - Numărul de proiecte
privind creșterea potențialului
siturilor de acvacultură și
măsuri privind sănătatea
publică și sănătatea animalelor

2,00

0,00

0,00

0,00

04 - Articolul 53 Conversia la
sistemele de management de mediu și
audit și la acvacultura ecologică

06

2.3 - Numărul de proiecte
privind reducerea impactului
acvaculturii asupra mediului
(sistemele de management de
mediu și de audit, serviciile de
mediu aferente acvaculturii
ecologice)

30,00

0,00

0,00

0,00

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

4 - Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului, promovarea sănătății și bunăstării animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

Table 2: Output indicators for EMFF

RO

23

RO

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 54 Acvacultura care
furnizează servicii de mediu

06

2.3 - Numărul de proiecte
privind reducerea impactului
acvaculturii asupra mediului
(sistemele de management de
mediu și de audit, serviciile de
mediu aferente acvaculturii
ecologice)

03 - Articolul 56 Măsuri privind
sănătatea și bunăstarea animalelor

03

04 - Articolul 57 Asigurarea stocurilor
din acvacultură

03

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


Cumulative value

2015

2014

80,00

0,00

0,00

0,00

2.4 - Numărul de proiecte
privind creșterea potențialului
siturilor de acvacultură și
măsuri privind sănătatea
publică și sănătatea animalelor

2,00

0,00

0,00

0,00

2.6 - Numărul de proiecte
privind asigurarea stocurilor în
acvacultură

20,00

0,00

0,00

0,00

6 - Încurajarea punerii în aplicare a politicii maritime integrate

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Dezvoltarea și implementarea
politicii maritime integrate

6.1 - Consolidarea mediului comun
pentru schimbul de informații (CISE)
destinat supravegherii domeniului
maritim al UE

%

Specific objective

Result indicator

1 - Dezvoltarea și implementarea
politicii maritime integrate

6.1 - Consolidarea mediului comun
pentru schimbul de informații (CISE)

RO

Target value (2023)
100,00000

Cumulative value
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

24

RO

Specific objective

RO

Result indicator
destinat supravegherii domeniului
maritim al UE

2014

25

RO

Specific objective

1 - Dezvoltarea și implementarea politicii maritime integrate

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Articolul 80 alineatul 1 litera (a)
Integrarea supravegherii maritime

06

6.1 - Numărul de proiecte
privind supravegherea maritimă
integrată

RO

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


1,00
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Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

RO

Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority

Target value (2023)

Cumulative value

2.500.000,00

12.571.200,00

0,00

0,00

0,00

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

18.000.000,00

87.879.324,00

0,00

0,00

0,00

3 - Stimularea punerii în aplicare a
PCP

3.500.000,00

16.426.182,00

0,00

0,00

0,00

4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite

2.400.000,00

42.848.920,59

0,00

0,00

0,00

5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

2.000.000,00

13.600.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

3.333.334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 - Promovarea pescuitului sustenabil
din punct de vedere al mediului,
eficient din punct de vedere al
utilizării resurselor, inovator,
competitiv și bazat pe cunoaștere

6 - Încurajarea punerii în aplicare a
politicii maritime integrate

Milestone (2018)

7 - Asistență tehnică

RO
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2015

2014

RO

3.3. Financial data
Table 4: Financial data for the EMFF
Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

1 - Reducerea impactului
pescuitului asupra mediului marin,
inclusiv evitarea și reducerea, în
măsura posibilului, a capturilor
nedorite

06

02 - Articolul 38 Limitarea
impactului pescuitului asupra
mediului marin și adaptarea
pescuitului la protecția speciilor [+
articolul 44 alineatul (1) litera (c)
Pescuitul în apele interioare]

600.000,00

450.000,00

180.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

1 - Reducerea impactului
pescuitului asupra mediului marin,
inclusiv evitarea și reducerea, în
măsura posibilului, a capturilor
nedorite

06

04 - Articolul 40 alineatul (1) litera
(a) Protejarea și refacerea
biodiversității marine – colectarea
uneltelor de pescuit pierdute și a
altor deșeuri marine

640.000,00

480.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a
flotei costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de
siguranță sau de lucru

03

01 - Articolul 27 Servicii de
consiliere [+ articolul 44 alineatul
(3) Pescuitul în apele interioare]

1.166.800,00

875.100,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a
flotei costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de
siguranță sau de lucru

03

02 - Articolul 30 Diversificarea
veniturilor și noi forme de venituri
[+ articolul 44 alineatul (4)
Pescuitul în apele interioare]

3.600.000,00

2.700.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a
flotei costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de
siguranță sau de lucru

03

08 - Articolul 40 Valoarea
adăugată, calitatea produselor și
folosirea capturilor nedorite [+
articolul 44 alineatul (1) litera (a)
Pescuitul în apele interioare]

1.333.600,00

1.000.200,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a
flotei costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de

03

09 - Articolul 41 alineatul (1) + (3)
Porturi de pescuit, locuri de
debarcare, hale de licitații și
adăposturi - investiții de
îmbunătățire a infrastructurii

8.971.200,00

6.728.400,00

2.691.360,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

RO

Total public
contribution
(EUR)
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EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

RO

Union priority

Selected specific objective

cunoaștere

siguranță sau de lucru

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

5 - Sprijinirea consolidării
dezvoltării tehnologice, a inovării,
inclusiv a creșterii eficienței
energetice, și a transferului de
cunoștințe

03

01 - Articolul 27 Inovare [+
articolul 44 alineatul (3) Pescuitul
în apele interioare]

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

5 - Sprijinirea consolidării
dezvoltării tehnologice, a inovării,
inclusiv a creșterii eficienței
energetice, și a transferului de
cunoștințe

04

04 - articolul 41. 2 pentru eficiență
energetică și atenuarea schimbărilor
climatice — înlocuirea sau
modernizarea motoarelor principale
sau auxiliare (+ Art. 44.1.d
pescuitul în apele interioare)

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

1 - Sprijinirea consolidării
dezvoltării tehnologice, a inovării și
a transferului de cunoștințe

03

01 - Articolul 47 Inovare

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

1 - Sprijinirea consolidării
dezvoltării tehnologice, a inovării și
a transferului de cunoștințe

03

02 - Articolul 49 Servicii de
gestionare, de înlocuire și de
consiliere pentru fermele de
acvacultură

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

2 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
sectorul acvaculturii, inclusiv
îmbunătățirea siguranței sau a
condițiilor de lucru, în special ale
IMM-urilor

03

01 - Articolul 48 alineatul (1)
literele (a-d) și (f-h) Ajutoare pentru
investiții productive în acvacultură

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate
de acvacultură și promovarea unei

04

01 - Articolul 48.1.k Investiții
productive în acvacultură creșterea eficienței energetice,
energie din surse regenerabile

RO

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

porturilor de pescuit și a halelor de
licitații sau a locurilor de debarcare
și a adăposturilor; Construirea de
adăposturi, pentru îmbunătățirea
siguranței pescarilor (+ Art. 44.1.
punctul f pescuitul în apele
interioare)

29

280.000,00

210.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1.280.000,00

760.000,00

59,38%

0,00

0,00

0,00%

280.000,00

210.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2.666.800,00

2.000.100,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

77.479.324,00

58.109.493,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3.477.903,00

2.608.427,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

760.000,00

1.043.370,80

RO

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate
de acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

06

02 - Articolul 48.1.e, i, j Investiții
productive în acvacultură - eficiența
resurselor, reducerea utilizării de
apă și substanțe chimice, sisteme de
recirculare pentru reducerea la
minimum a utilizării apei

5.000.000,00

3.750.000,00

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate
de acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

06

03 - Articolul 51 Creșterea
potențialului siturilor de acvacultură

3.373.220,00

2.529.915,00

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate
de acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

06

04 - Articolul 53 Conversia la
sistemele de management de mediu
și audit și la acvacultura ecologică

8.800.000,00

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

4 - Promovarea acvaculturii cu un
06
nivel ridicat de protecție a mediului,
promovarea sănătății și bunăstării
animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

01 - Articolul 54 Acvacultura care
furnizează servicii de mediu

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

4 - Promovarea acvaculturii cu un
03
nivel ridicat de protecție a mediului,
promovarea sănătății și bunăstării
animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere
3 - Stimularea punerii în aplicare a
PCP

RO

Total public
contribution
(EUR)

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1.011.966,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

6.600.000,00

2.640.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

10.400.000,00

7.800.000,00

3.120.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

03 - Articolul 56 Măsuri privind
sănătatea și bunăstarea animalelor

266.680,00

200.010,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Promovarea acvaculturii cu un
03
nivel ridicat de protecție a mediului,
promovarea sănătății și bunăstării
animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

04 - Articolul 57 Asigurarea
stocurilor din acvacultură

600.000,00

450.000,00

180.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Ameliorarea și furnizarea de
cunoștințe științifice și colectarea și

01 - Articolul 77 Colectarea de date

4.444.594,00

3.555.675,00

80,00%

0,00

0,00

0,00%

06

30

RO

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

gestionarea datelor
3 - Stimularea punerii în aplicare a
PCP

2 - Sprijinirea monitorizării,
06
controlului și executării,
consolidării capacității instituționale
și administrației publice eficiente,
fără a crea sarcini administrative
suplimentare

01 - Articolul 76 Control și
executare

11.981.588,00

9.387.111,00

0,00

78,35%

0,00

0,00

0,00%

4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite

1 - Promovarea creșterii economice, 08
a incluziunii sociale, a creării de
locuri de muncă și sprijinirea
inserției profesionale și a mobilității
forței de muncă în cadrul
comunităților costiere și interioare
care depind de pescuit și de
acvacultură, inclusiv diversificarea
activităților din domeniul
pescuitului și al altor sectoare ale
economiei maritime

01 - Articolul 62.1.a Sprijin pentru
pregătire

1.066.800,00

800.100,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite

1 - Promovarea creșterii economice, 08
a incluziunii sociale, a creării de
locuri de muncă și sprijinirea
inserției profesionale și a mobilității
forței de muncă în cadrul
comunităților costiere și interioare
care depind de pescuit și de
acvacultură, inclusiv diversificarea
activităților din domeniul
pescuitului și al altor sectoare ale
economiei maritime

02 - Articolul 63 Punerea în
aplicare a strategiilor de dezvoltare
locală (inclusiv costuri de
funcționare și animare)

42.315.587,00

31.736.690,44

12.694.676,18

75,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite

1 - Promovarea creșterii economice, 08
a incluziunii sociale, a creării de
locuri de muncă și sprijinirea
inserției profesionale și a mobilității
forței de muncă în cadrul
comunităților costiere și interioare
care depind de pescuit și de
acvacultură, inclusiv diversificarea
activităților din domeniul
pescuitului și al altor sectoare ale
economiei maritime

03 - Articolul 64 Activități de
cooperare

1.529.984,00

1.147.487,56

75,00%

0,00

0,00

0,00%

5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

1 - Îmbunătățirea organizării
piețelor produselor pescărești și de

01 - Articolul 66 Planurile de
producție și de comercializare

266.680,00

200.010,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

RO

03

31

RO

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

acvacultură
5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

1 - Îmbunătățirea organizării
piețelor produselor pescărești și de
acvacultură

03

02 - Articolul 67 Ajutor de
depozitare

865.644,00

865.644,00

5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

1 - Îmbunătățirea organizării
piețelor produselor pescărești și de
acvacultură

03

03 - Articolul 68 Măsuri de
marketing

666.800,00

500.100,00

5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

2 - Încurajarea investițiilor în
sectorul prelucrării și al
comercializării

03

01 - Articolul 69 Prelucrarea
produselor obținute din pescuit și
din acvacultură

13.600.000,00

10.200.000,00

6 - Încurajarea punerii în aplicare a
politicii maritime integrate

1 - Dezvoltarea și implementarea
politicii maritime integrate

06

01 - Articolul 80 alineatul 1 litera
(a) Integrarea supravegherii
maritime

3.333.334,00

2.500.000,00

7 - Asistență tehnică

1 - Asistență tehnică

01 - Articolul 78 Asistența tehnică
la inițiativa statelor membre

13.422.544,00

10.066.908,00

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

1 - Reducerea impactului
pescuitului asupra mediului marin,
inclusiv evitarea și reducerea, în
măsura posibilului, a capturilor
nedorite

06

02 - Articolul 38 Limitarea
impactului pescuitului asupra
mediului marin și adaptarea
pescuitului la protecția speciilor [+
articolul 44 alineatul (1) litera (c)
Pescuitul în apele interioare]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

1 - Reducerea impactului
pescuitului asupra mediului marin,
inclusiv evitarea și reducerea, în
măsura posibilului, a capturilor
nedorite

06

04 - Articolul 40 alineatul (1) litera
(a) Protejarea și refacerea
biodiversității marine – colectarea
uneltelor de pescuit pierdute și a
altor deșeuri marine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

RO

32

0,00

4.080.000,00

0,00

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

100,00%

0,00

0,00

0,00%

75,00%

0,00

0,00

0,00%

75,00%

0,00

0,00

0,00%

75,00%

0,00

0,00

0,00%

75,00%

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

0,00%

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

RO

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a
flotei costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de
siguranță sau de lucru

03

01 - Articolul 27 Servicii de
consiliere [+ articolul 44 alineatul
(3) Pescuitul în apele interioare]

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a
flotei costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de
siguranță sau de lucru

03

02 - Articolul 30 Diversificarea
veniturilor și noi forme de venituri
[+ articolul 44 alineatul (4)
Pescuitul în apele interioare]

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a
flotei costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de
siguranță sau de lucru

03

08 - Articolul 40 Valoarea adăugată,
calitatea produselor și folosirea
capturilor nedorite [+ articolul 44
alineatul (1) litera (a) Pescuitul în
apele interioare]

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

4 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a
flotei costiere la scară mică, și
îmbunătățirea condițiilor de
siguranță sau de lucru

03

09 - Articolul 41 alineatul (1) + (3)
Porturi de pescuit, locuri de
debarcare, hale de licitații și
adăposturi - investiții de
îmbunătățire a infrastructurii
porturilor de pescuit și a halelor de
licitații sau a locurilor de debarcare
și a adăposturilor; Construirea de
adăposturi, pentru îmbunătățirea
siguranței pescarilor (+ Art. 44.1.
punctul f pescuitul în apele
interioare)

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al
mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

5 - Sprijinirea consolidării
dezvoltării tehnologice, a inovării,
inclusiv a creșterii eficienței
energetice, și a transferului de
cunoștințe

03

01 - Articolul 27 Inovare [+
articolul 44 alineatul (3) Pescuitul în
apele interioare]

1 - Promovarea pescuitului
sustenabil din punct de vedere al

5 - Sprijinirea consolidării
dezvoltării tehnologice, a inovării,

04

04 - articolul 41. 2 pentru eficiență
energetică și atenuarea schimbărilor

RO

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

33

0,00

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0

RO

Union priority

Selected specific objective

mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere

inclusiv a creșterii eficienței
energetice, și a transferului de
cunoștințe

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

1 - Sprijinirea consolidării
dezvoltării tehnologice, a inovării și
a transferului de cunoștințe

03

01 - Articolul 47 Inovare

0,00

0,00

0,00

0

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

1 - Sprijinirea consolidării
dezvoltării tehnologice, a inovării și
a transferului de cunoștințe

03

02 - Articolul 49 Servicii de
gestionare, de înlocuire și de
consiliere pentru fermele de
acvacultură

0,00

0,00

0,00

0

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

2 - Sporirea competitivității și a
viabilității întreprinderilor din
sectorul acvaculturii, inclusiv
îmbunătățirea siguranței sau a
condițiilor de lucru, în special ale
IMM-urilor

03

01 - Articolul 48 alineatul (1)
literele (a-d) și (f-h) Ajutoare pentru
investiții productive în acvacultură

0,00

0,00

0,00

0

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate
de acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

04

01 - Articolul 48.1.k Investiții
productive în acvacultură - creșterea
eficienței energetice, energie din
surse regenerabile

0,00

0,00

0,00

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate
de acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

06

02 - Articolul 48.1.e, i, j Investiții
productive în acvacultură - eficiența
resurselor, reducerea utilizării de
apă și substanțe chimice, sisteme de
recirculare pentru reducerea la
minimum a utilizării apei

0,00

0,00

0,00

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate

06

03 - Articolul 51 Creșterea
potențialului siturilor de acvacultură

0,00

0,00

0,00

RO

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

climatice — înlocuirea sau
modernizarea motoarelor principale
sau auxiliare (+ Art. 44.1.d pescuitul
în apele interioare)

34

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0

RO

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

de acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

3 - Protejarea și refacerea
biodiversității acvatice și
îmbunătățirea ecosistemelor legate
de acvacultură și promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

06

04 - Articolul 53 Conversia la
sistemele de management de mediu
și audit și la acvacultura ecologică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Promovarea acvaculturii cu un
06
nivel ridicat de protecție a mediului,
promovarea sănătății și bunăstării
animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

01 - Articolul 54 Acvacultura care
furnizează servicii de mediu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

4 - Promovarea acvaculturii cu un
03
nivel ridicat de protecție a mediului,
promovarea sănătății și bunăstării
animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

03 - Articolul 56 Măsuri privind
sănătatea și bunăstarea animalelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere

4 - Promovarea acvaculturii cu un
03
nivel ridicat de protecție a mediului,
promovarea sănătății și bunăstării
animalelor, precum și a sănătății și
siguranței publice

04 - Articolul 57 Asigurarea
stocurilor din acvacultură

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3 - Stimularea punerii în aplicare a
PCP

1 - Ameliorarea și furnizarea de
cunoștințe științifice și colectarea și
gestionarea datelor

01 - Articolul 77 Colectarea de date

0,00

0,00

0,00

3 - Stimularea punerii în aplicare a
PCP

2 - Sprijinirea monitorizării,
06
controlului și executării,
consolidării capacității instituționale
și administrației publice eficiente,
fără a crea sarcini administrative
suplimentare

0,00

0,00

0,00

RO

06

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

01 - Articolul 76 Control și
executare

0,00
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Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

0

0,00

0

RO

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite

1 - Promovarea creșterii economice,
a incluziunii sociale, a creării de
locuri de muncă și sprijinirea
inserției profesionale și a mobilității
forței de muncă în cadrul
comunităților costiere și interioare
care depind de pescuit și de
acvacultură, inclusiv diversificarea
activităților din domeniul
pescuitului și al altor sectoare ale
economiei maritime

08

01 - Articolul 62.1.a Sprijin pentru
pregătire

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite

1 - Promovarea creșterii economice,
a incluziunii sociale, a creării de
locuri de muncă și sprijinirea
inserției profesionale și a mobilității
forței de muncă în cadrul
comunităților costiere și interioare
care depind de pescuit și de
acvacultură, inclusiv diversificarea
activităților din domeniul
pescuitului și al altor sectoare ale
economiei maritime

08

02 - Articolul 63 Punerea în aplicare
a strategiilor de dezvoltare locală
(inclusiv costuri de funcționare și
animare)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite

1 - Promovarea creșterii economice,
a incluziunii sociale, a creării de
locuri de muncă și sprijinirea
inserției profesionale și a mobilității
forței de muncă în cadrul
comunităților costiere și interioare
care depind de pescuit și de
acvacultură, inclusiv diversificarea
activităților din domeniul
pescuitului și al altor sectoare ale
economiei maritime

08

03 - Articolul 64 Activități de
cooperare

0,00

0,00

0,00

0

5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

1 - Îmbunătățirea organizării
piețelor produselor pescărești și de
acvacultură

03

01 - Articolul 66 Planurile de
producție și de comercializare

0,00

0,00

0,00

0

5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

1 - Îmbunătățirea organizării
piețelor produselor pescărești și de

03

02 - Articolul 67 Ajutor de
depozitare

0,00

0,00

0,00

RO

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

0,00
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Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

0,00

0

RO

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

acvacultură
5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

1 - Îmbunătățirea organizării
piețelor produselor pescărești și de
acvacultură

03

03 - Articolul 68 Măsuri de
marketing

5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării

2 - Încurajarea investițiilor în
sectorul prelucrării și al
comercializării

03

01 - Articolul 69 Prelucrarea
produselor obținute din pescuit și
din acvacultură

6 - Încurajarea punerii în aplicare a
politicii maritime integrate

1 - Dezvoltarea și implementarea
politicii maritime integrate

06

01 - Articolul 80 alineatul 1 litera
(a) Integrarea supravegherii
maritime

7 - Asistență tehnică

1 - Asistență tehnică

RO

01 - Articolul 78 Asistența tehnică
la inițiativa statelor membre
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0,00

RO

Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of
Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

RO

Eligible
expenditure
within the
EMFF incurred
in operations
implemented
outside the
programme
area declared by
the beneficiary
to the managing
authority (EUR)

1 - Promovarea pescuitului sustenabil din punct
de vedere al mediului, eficient din punct de
vedere al utilizării resurselor, inovator,
competitiv și bazat pe cunoaștere

0,00

2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punct
de vedere al mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor, inovatoare,
competitive și bazate pe cunoaștere

0,00

3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP

0,00

4 - O ocupare a forței de muncă și o coeziune
teritorială sporite

0,00

5 - Stimularea comercializării și a prelucrării

0,00

6 - Încurajarea punerii în aplicare a politicii
maritime integrate

0,00

7 - Asistență tehnică

0,00

TOTAL OP

0,00

38

Share of the
total financial
allocation to the
priority axis (%)

RO

4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN
4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities
Thematic exante
conditionalities
which are not or
partially
fulfilled

Criteria not
fulfilled

Action to be taken

Deadline

Bodies responsible
for fulfilment

Action
completed
by the
deadline

Criteria
fulfilled

Expected date
for full
implementation
of remaining
actions

1

1 - Raportul
este întocmit în
conformitate cu
orientările
comune
elaborate de
către Comisie

Depunerea unui Raport al flotei complet (2016) asupra
balanței dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de
pescuit (pentru anul 2015) conform art.22(2) din
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care să includă:

31.05.2016

ANPA

No

No

31.05.2016

30.06.2016

ANPA

No

No

30.06.2016

Commentary

- o evaluare recentă a flotei folosind cele mai recente și
bune informații biologice disponibile, în special furnizate
de STECF și GFCM, și, așa cum se cere în liniile
directoare ale Comisiei pentru analiza balanței dintre
capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit
(COM(2014) 545 final din 2 septembrie 2014
- un Plan de acțiune în conformitate cu art.22(4) din
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 care să includă numai
segmentele dezechilibrate ale flotei.

3

RO

1 - O descriere
a capacității
administrative
de elaborare și
aplicare a unui
program
multianual de
colectare de
date, care
urmează a fi
revizuit de
CSTEP și
acceptat de
către Comisie

1. Modificarea cadrului legislativ conform cerințelor din
Cadrul de Implementare pentru Colectare Date, respectiv
modificarea OUG 23/2008, adoptată prin Legea nr.
317/2009, care să prevadă că ANPA este producător de
date statistice oficiale (30.06.2016)

Guvernul României

ANPA a organizat în luna decembrie 2015 o reuniune cu
personalul din cercetare în vederea îmbunătățirii colectării
și transmiterii
datelor

2. Îmbunătățirea coordonării între partenerii științifici și
autoritățile responsabile cu implementarea Cadrului pentru
Colectarea de Date
ANPA va organiza o reuniune în vederea îmbunătățirii
colectării și transmiterii datelor către utilizatori
(31.12.2015)
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RO

Thematic exante
conditionalities
which are not or
partially
fulfilled

Criteria not
fulfilled

Action to be taken

Deadline

Bodies responsible
for fulfilment

Action
completed
by the
deadline

Criteria
fulfilled

Expected date
for full
implementation
of remaining
actions

3

2 - O descriere
a capacității
administrative
de elaborare și
punere în
aplicare a
programelor de
activitate pentru
colectare de
date, care
urmează a fi
revizuit de
CSTEP și
acceptat de
către Comisie

1. Derularea procedurilor de achiziție publică (contract
cadru pentru 2015-2018), pentru colectarea datelor,
conform OUG 34/2006 (31.12 2016)

31.12.2016

ANPA

No

No

31.12.2016

MFE

No

No

31.12.2016

Guvernul României

No

No

31.12.2016

2. Creșterea numărului și expertizei resurselor umane, prin
angajarea de personal specializat (31.12.2016)
3. Îmbunătățirea bazelor de date informatice, prin crearea
unei baze de date centrale, interoperabile și care să asigure
informații conform nevoilor utilizatorilor finali; și
asigurarea suportului pentru mentenanța sistemelor IT
(30.06 2016)

4

1 - O descriere
a capacității
administrative
de elaborare și
punere în
aplicare a
secțiunii din
programul
operațional
aferentă
programului
național de
finanțare a
controlului
pentru perioada
2014–2020
menționat la
articolul 18
alineatul (1)
litera (o)

Acest criteriu este legat de condiționalitatea ex-ante
generală referitoare la achiziții publice. Astfel, atunci când
această condiționalitate ex-ante generală va fi considerate
îndeplinită, acest criteriu ca fi, de asemenea, considerat
îndeplinit.

4

5 - O descriere
a capacității
administrative
de aplicare a
unui sistem de
sancțiuni
eficace,
proporționale și
disuasive pentru

La propunerea ANPA, Guvernul va actualiya legislația
relevantă, pentru a de conforma cu cea europeană în acest
domeniu.

RO

Commentary

31.12.2016

40

RO

Thematic exante
conditionalities
which are not or
partially
fulfilled

Criteria not
fulfilled

Action to be taken

Deadline

Bodies responsible
for fulfilment

Action
completed
by the
deadline

Criteria
fulfilled

Expected date
for full
implementation
of remaining
actions

Îndeplinirea Planului de acțiune pentru achiziții publice –
CEA generale pct.4

31.12.2016

ANPA

No

No

31.12.2016

Commentary

încălcări grave,
prevăzut la
articolul 90 din
Regulamentul
(CE) nr.
1224/2009
4

RO

6 - O descriere
a capacității
administrative
de aplicare a
sistemului de
puncte pentru
încălcările
grave, prevăzut
la articolul 92
din
Regulamentul
(CE) nr.
1224/2009

41

RO

4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective
measures taken (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

RO
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RO

5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2)
OF REGULATION (EU) NO 508/2014
Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article
10(1) and non-respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article
10(2).
În vederea îndeplinirii condițiilor privind admisibilitatea cererilor prevăzute de art. 10
din regulamentul (UE) 508/2014, solicitantul finanțării are obligația de a atașa cererii de
finanțare următoarele documente:
- declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
- cazierul judiciar
- declarație pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de
legea penală, că nu se află în una din următoarele situații:
 a săvârşit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr.
1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1224/2009;
 a fost implicat în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de
pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu
articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub
pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum esteprevăzut
la articolul 33 din respectivul regulament;
 a săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte
juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;
 a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la articolele 3 şi 4 din Directiva
2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), în cazul în care se
prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul
508/2014.
și că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini, pe întreaga durată de
implementare a proiectului și pentru o perioadă de 5 ani după încasarea ultimei plăți,
cerințele anterior menționate.
De asemenea, în cadrul etapei de verificarea conformității și eligibilității cererilor de
finanțare, se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume
neachitate pentru POP/POPAM și Registrul național de evidență a încălcărilor existent
la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în conformitate cu art.93 din
Regulamentul 1224/2009.
Pentru consolidarea verificărilor, AM a solicitat DG-MARE accesul la aplicația
informatică ARACHNE.
Legislația relevantă necesară implementării unui sistem de sancţiuni eficace,
proporţionale şi disuasive aplicate pentru încălcări grave, conform art.90 din
Regulamentul 1224/2009, pentru a se conforma cu cea europeană în acest domeniu, a
fost completată prin aprobarea Ordinului MADR nr. 807 din 13.05.2016 pentru
aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al

RO

43

RO

statului, în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu
excepția ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial nr. 390 din 23.05.2016.
La art.13 alin.(3) se specifică:
“Punctajul pentru încălcările legislației naționale și europene, precum și procedura de
suspendare a licenței de pescuit comercial pentru navele / ambarcațiunile care pescuiesc
în apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă
ale României sunt prezentate în Anexa nr. 8 – Puncte care trebuie atribuite pentru
încălcări ale legislației naționale și comunitare, respectiv Anexa nr. 9 – Procedura de
suspendare a licenței de pescuit pentru ambarcațiunile care pescuiesc în habitatele
piscicole naturale. ”

RO
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RO

6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set
out in Article 41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be
ensured to small-scale coastal fishing sector, including data on actual share of small-scale
coastal fishing within the operations financed under the measure of Article 41(2)
Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

RO
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RO

7. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation,
with special regard to national legislation including any applicable threshold regarding
the publication of data of natural persons
Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

RO
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RO

8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE
EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation
of the evaluation plan, including follow-up given to the findings of evaluations.
A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that
have become available during the previous financial year, with reference of name and
reference period of the evaluation reports used.
Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to
Article 54(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.
Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

RO
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RO

9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a
separate file in the form of annex to the AIR.

RO
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RO

10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

RO
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RO

11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data
provided in Part A and progress towards achieving the objectives of the programme
(incorporating the findings and recommendations of evaluations)
Union priority

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme

1 - Promovarea pescuitului sustenabil
din punct de vedere al mediului,
eficient din punct de vedere al
utilizării resurselor, inovator,
competitiv și bazat pe cunoaștere
3 - Stimularea punerii în aplicare a
PCP
5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării
4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite
2 - Stimularea acvaculturii
sustenabile din punct de vedere al
mediului, eficiente din punct de
vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere
6 - Încurajarea punerii în aplicare a
politicii maritime integrate

RO
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RO

11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient
to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or
planned
An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and
targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions
taken or planned, where appropriate
Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to
ensure their eventual fulfilment, indicating
any remedial actions taken or planned

1 - Promovarea pescuitului sustenabil din
punct de vedere al mediului, eficient din
punct de vedere al utilizării resurselor,
inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere
3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP
5 - Stimularea comercializării și a
prelucrării
4 - O ocupare a forței de muncă și o
coeziune teritorială sporite
2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din
punct de vedere al mediului, eficiente din
punct de vedere al utilizării resurselor,
inovatoare, competitive și bazate pe
cunoaștere
6 - Încurajarea punerii în aplicare a
politicii maritime integrate

RO

51

RO

12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION
(EU) NO 1303/2013)
12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership
and multi-level governance, with particular emphasis on the role of partners in the
implementation of the programme.

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of
equality between men and women and non-discrimination, including accessibility
for disabled persons as well as the arrangements implemented to ensure the
integration of the gender perspective in the Operational Programme.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable
development, including an overview of the actions taken to promote sustainable
development.

RO
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RO

13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data.
A clarification on the given values may be provided, particularly if the actual data is
lower than the planned.

RO
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RO

14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION
(EU) NO 1303/2013)
Information and assessment should be provided on the Operational Programme's
contribution to achieving the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and
inclusive growth.
Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

RO
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RO

15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE
FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out
in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not
been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to
achieve these in the report of 2019 (for milestones) and the report by the deadline
referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for targets)
Nu a fost cazul pentru perioada 2014-2015

RO
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