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Fondul European pentru Pescuit (FEP) reprezintă componenta financiară a Politicii Comune pentru 
Pescuit. Acest fond se derulează pe durata a 7 ani şi are alocat statelor membre un buget total de 
aproximativ 3,8 miliarde euro. 
Sectorul piscicol din România include activităţile de acvacultură, pescuit marin şi pescuit în apele 
interioare, precum şi  activităţile de procesare şi marketing astfel încât, obiectivul general al 
Programului Operaţional pentru Pescuit este promovarea unui sector piscicol competitiv, dinamic, 
modern şi asigurarea unui pescuit durabil, ţinând seama în mod echilibrat de aspectele legate de 
protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică. 
 
Pentru realizarea acestui deziderat Programului Operaţional pentru Pescuit (POP) din România, 
pentru perioada de programare 2007 – 2013, i-a fost alocat un buget de 307.618.942,7 Euro din 
care 230.714.207 Euro reprezintă numai contribuţia FEP.  
 
Alocarea financiară a contribuţiei publice pe axe, exprimată în euro, este reprezentată în tabelul de 
mai jos, astfel: 
 

a) alocarea financiară a contribuţiei publice pe axe (în euro): 

Axa 

Contribuţie Publică 

Totală 

din care: 
FEP Cofinanţare naţională 

Rata contribuţiei FEP 
(%) FEP 

Rata 
cofinanţării 

naţionale (%) 

Cofinanţare 
naţională 

Axa 1 13.300.000,0 75 9.975.000,0 25 3.325.000,0
Axa 2 140.000.000,0 75 105.000.000,0 25 35.000.000,0
Axa 3 40.000.000,0 75 30.000.000,0 25 10.000.000,0
Axa 4 100.000.000,0 75 75.000.000,0 25 25.000.000,0
Axa 5 14.318.942,7 75 10.739.207,0 25 3.579.735,7

TOTAL 307.618.942,7 230.714.207,0  76.904.735,7
 

 
Desemnarea M.A.D.R. ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 
2007-2013 s-a făcut prin art. 2 al O.G. nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea 
absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală şi prin Fondul 
European pentru Pescuit si H.G. nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, prin Ordinul M.A.D.R. nr. 348/2010  de stabilire a 
atribuţiilor Direcţiei Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP, au fost stabilite 
atribuţiile DGP-AM POP în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
pentru Pescuit 2007-2013. 
 



Prin O.G. nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin 
Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit, H.G. nr. 
25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ordinul 
M.A.D.R. nr. 96/2010  privind aprobarea structurii organizatorice desfăşurată şi a statului de funcţii 
pentru aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ordinul M.A.D.R. nr. 
129/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 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 
2007-2013 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 Programul Operaţional 
pentru Pescuit 2007-2013. 

 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, Direcţia Generală 
Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul MFP a fost desemnată ca Autoritate de Certificare 
pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 prin OUG  nr. 74/2009. 

Autoritatea de Certificare este structura organizatorică în cadrul MFP, responsabilă de certificarea 
cheltuielilor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli şi a cererilor de plată, înaintea transmiterii acestora 
către Comisia Europeană. 

 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 şi 
potrivit art. 21 al HG nr. 457/2008, rolul de Autoritate de Audit pentru toate programele 
operaţionale, inclusiv pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, este îndeplinit de 
Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, care funcţionează pe lângă 
Parlamentul României. Autoritatea de Audit este organismul însărcinat să asigure auditul public 
extern asupra modului de gestionare şi de utilizare a fondurilor comunitare alocate României de 
către Uniunea Europeană. 

 
Toate aceste modificări au determinat necesitatea revizuirii Programului Operaţional pentru Pescuit 
2007-2013, în concordanţă cu Articolul 18(2) a Regulamentului 1198/2006 privind FEP. 
Modificarile POP discutate şi aprobate în Comitetului de Monitorizare din 10.02.2010 au fost 
incluse in descrierea sistemului de gestionare si control, respectiv Anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 1198/2006. 
 
Prima propunere de modificare a POP a fost postata pe SFC  2007 in 28.04.2010, iar in  11.05.2010, 
DGP- AM POP a primit de la DG MARE, adresa de admisibilitate a cererii de modificare a POP. 
Anexa XII a fost transmisa in 31.03.2010 la Autoritatea de Audit, iar din 6 aprilie 2010 a început 
auditul de evaluare a conformităţii sistemului de management şi control stabilit pentru 
implementarea POP. 
 
In 20.05.2010 DGP-AM POP a primit de la Autoritatea de Audit Raportul de audit însoţit de adresa 
nr. 40605/20.05.2010, prin care se menţionează „…. Sistemul de management si control stabilit 
pentru Programul Operaţional pentru Pescuit având codul CCI 2007 RO14 1 FPO 001, pentru 
perioada de programare 2007-2013 este conform cu cerinţele articolelor de la 57 la 61 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1198/2006 si Capitolul VII din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
498/2007, cu excepţia sistemului informatic, partea referitoare la monitorizarea si raportarea 
financiara SIMPOP”. 
 
In perioada 12-14 iulie 2007, a avut loc o misiune de audit de la DG MARE pentru evaluarea 
Raportului de audit elaborat de Autoritatea de Audit. 



Prin adresa primita de la DG MARE in 9.08.2010 si înregistrata la DGP-AM POP cu nr. 
212538/11.08.2010, se fac recomandări pentru revizuirea documentaţiei privind descrierea 
sistemului de gestionare si control.  
Cu toate fluctuaţiile manageriale şi de (re)organizare prin care a trecut, în anul 2010, Direcţia 
Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP, prin eforturi susţinute, beneficiind de 
sprijinul membrilor Comitetului de monitorizare, a lansat mai multe apeluri succesive pentru 
depunerea Cererilor de Finanţare, după cum urmează: 

 10 februarie 2010 a avut loc lansarea oficială a Axei prioritare 4: „Dezvoltarea durabilă a 
zonelor pescăreşti”. Acţiunile propuse prin intermediul axei 4 a POP urmăresc dezvoltarea durabilă 
a zonelor pescăreşti prin sprijinirea aplicării unor strategii integrate de dezvoltare locală, elaborate 
de grupuri parteneriale locale (GL-uri); 

 26 martie 2010 a avut loc lansarea oficială a măsurilor 2.1 respectiv 2.6 din cadrul Axei 
prioritare II „Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor 
obţinute din pescuit şi acvacultură”; 

 24 martie 2010 pentru acţiunea de “Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi 
elaborarea strategiei locale integrate”; 

 26 aprilie 2010 a avut loc lansarea sesiunii de primire de Cereri de Finanţare pentru prime 
aferente:   
- Măsurii speciale aplicabile exclusiv flotelor care fac obiectul unui program de adaptare: „Ajutor 
public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit” în baza Regulamentului Consiliului 
(CE) nr. 744/2008 din cadrul Axei 1, finanţate din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 
2007-2013 – sesiune deschisă până pe 30.06. 2010, şi 
- Măsurii 2.2 – „Măsuri de acva-mediu”, din cadrul Axei 2 – sesiune deschisă continuu, până la 
epuizarea fondurilor. 

 25 mai 2010 a avut loc lansarea sesiunii deschise de primire de cereri de finanţare pentru: 
Măsura 1.1 -  Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităţii navelor de pescuit; 
Măsura 1.2 -  Ajutor public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit; 
Măsura 1.3 -  Investiţii la bordul navelor şi selectivitate; 
Măsura 1.4 -  Pescuitul de coastă la scară redusă; 
Măsura 1.5 -  Compensaţii socio - economice pentru managementul flotei comunitare; 
Măsura 2.5 -  Pescuit în apele interioare. 

 09 august 2010 a avut loc lansarea sesiunii de primire de cereri de finanţare pentru măsurile 
Axei 3:         - Măsura 3.1 - Acţiuni colective; 

- Măsura 3.2 – Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice; 
- Măsura 3.3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi; 
- Măsura 3.5 – Proiecte pilot. 

 
Exprimat sintetic, în acest moment la Autoritatea de Management sunt depuse şi se află în diverse 
stadii de verificare a conformităţii, eligibilităţii, tehnico-economică şi financiară, contractare, plată 
un număr de 119 de cereri de finanţare/aplicaţii cu o valoare totală eligibilă estimată de 
629.120.649,55 lei (147.493.939,50 euro), dintre care eligibile, evaluate şi selectate un număr 65 de 
cereri de finanţare/aplicaţii valoarea totală de 236.674.887,90 lei (54.549.371,20 euro), pentru care 
s-au semnat contracte / decizii de finanţare în valoare totală de 129.991.568,21 lei (30.475.821,31 
euro) , reuşindu-se practic angajarea integrală a sumelor aferente anului 2007, respectiv 70% 
din alocarea financiară a anului 2008, sume care erau în pericol de a fi dezangajate de către 
România. 
Totodată s-au efectuat plăţi (în curs de certificare) în valoare de 3.864.789,36 euro. 
 
În detaliu, stadiul de implementare al proiectelor la data de 30.08.2010, pe axe şi măsuri, se 
prezintă in tabelul de mai jos: 
 
 
 
 
 
 



 

Gradul de utilizare a sumelor alocate, progresiv în cadrul POP 2007-2013 la data de 30.08.2010 

Curs INFOREURO: 1 euro= 4,2654   

Măsuri lansate 

Alocare financiară  
 

-  euro - 
Cereri de finanţare  depuse Total Cereri de finanţare selectate Contracte/decizii de finanţare 

încheiate* Plăţi efectuate 

2007 – 2013 2007-2010 

valoare totală eligibilă 
estimată 
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nr. - euro - - euro - - euro - - euro - 

M 
1.1. 

specială 1.000.000 1.000.000,00 2 654.335,20 65,43 2 631.552,61 100,00 2 631.552,61 63,15 631.552,61 63,15 

1.1. 3.655.000 1.097.308,50 3 1.021.034,06 93,04 3 958.710,15 100,00 3 958.710,15 87,37 958.710,15 87,37 

Total măsura 1.1 4.655.000 2.097.308,50 5 1.675.369,26 79,88 5 1.590.262,76 100,00 5 1.590.262,76 75,82 1.590.262,76 75,82 

Măsura 1.5 2.660.000 1.198.462,00 5 22.227,46 1,85 4 17.561,96 80,00 4 17.561,96 1,46   

Total axa 1 13.300.000 5.992.310,00 10 1.697.596,72 28,32 9 1.607.824,72 90,00 9 1.607.824,72 26,83 1.590.262,76 26,54 

Măsura 2.1. 79.800.000 35.916.384,00 56 124.696.264,73 347,18 17 43.690.939,59 35,04 13 23.550.456,96 65,57   

Măsura 2.2. 3.500.000 1.575.280,00 7 1.923.595,86 122,11 2 371.622,83 28,57 2 371.622,83 23,59 371.622,83 23,59 

Măsura 2.6. 47.600.000 21.423.808,00 10 16.026.986,95 74,80 3 5.953.418,21 30,00 2 2.329.629,49 10,87   

Total axa 2 140.000.000 63.011.200,00 73 142.646.847,54 226,38 22 50.015.980,62 30,14 17 26.251.709,27 41,66 371.622,83 0,59 

Axa 4 600.000 600.000,00 10 304.155,55 50,69 9 275.199,08 90,48      

Axa 5, din care 

14.318.943 

6.163.329,00 25 2.616.287,31 42,44 25 2.616.287,31 100,00 25 2.616.287,31 42,44 1.902.903,79  

Contracte  25 2.616.287,31  25 2.616.287,31  25 2.616.287,31  1.676.103,82  

            Cheltuieli conf OUG 74/2009 
          

        226.799,98  

TOTAL GENERAL 307.618.942,70 112.938.839,00 119 147.264.883,13 130,39 65 54.515.291,74 37,08 51 30.475.821,31 26,98 3.864.789,36 3,42 

grad de solicitare a alocărilor = se calculează procentual faţă de valoarea exprimată în euro a cererilor de finanţare depuse raportate la alocările financiare 

rata de selecţie = se calculează procentual faţă de numărul total de cereri de finanţare depuse raportate la numărul  cererilor de finanţare selectate 
grad de utilizare a alocărilor (grad de angajare) = se calculează procentual faţă de valoarea exprimată în euro a contractelor de finanţare încheiate raportate la alocările financiare 
 
grad de absorbţie = se calculează procentual faţă de valoarea exprimată în euro a plăţilor efectuate faţă de alocările financiare. 

* Valoarea contractată reprezintă numai componenta nerambursabilă a contractelor/deciziilor de finanţare 


