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Sinteza modificărilor la Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 

1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Programul Operaţional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5342/20.07.2018 

 
Anexa la referatul de aprobare nr.  88886 / 29.8.2018 

 
 

Nr. 
Crt. 

Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul 
de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 

1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 

Modificari/Completari 
August 2018 

 2.2 Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? 

1.  Data și ora începere a depunerilor de proiecte:  20 august 2018, ora 12.00 
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 20 februarie 2018, ora 12.00 

Corectare eroare materială: 
Data și ora începere a depunerilor de proiecte:  20 august 2018, ora 12.00 

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 20 februarie 2019, ora 12.00 

 2.5 Alocarea apelului de proiecte 

 Regiunea de 
dezvoltare 

NE SE S SV V NV C 

Alocarea FEDR în 
cadrul apelului de 
proiecte (euro) 

9.823.

110 

8.336.

460 

8.830.

140 

6.715.

170 

6.602.

970 

8.039.

130 

7.753.

020 

Alocarea BS în 
cadrul apelului de 
proiecte (euro) 

1.733.

490 

1.471.

140 

1.558.

260 

1.185.

030 

1.165.

230 

1.418.

670 

1.368.

180 

Total alocat FEDR 
+BS (euro) 

11.556

.600 

9.807.

600 

10.388

.400 

7.900.

200 

7.768.

200 

9.457.

800 

9.121.

200 

Total lei 53.835

.265,4

4 

45.687

.723,8

4 

48.393

.322,5

6 

36.802

.291,6

8 

36.187

.382,8

8 

44.058

.215,5

2 

42.490

.198,0

8 

 

Regiunea de 
dezvoltare 

NE SE S SV V NV C 

Alocarea FEDR în 
cadrul apelului de 
proiecte (euro) 

5.467.
498 

4.640.
035 

4.914.
814 

3.737.
632 

3.675.
183 

4.474.
543 

4.315.
295 

Alocarea BS în 
cadrul apelului de 
proiecte (euro) 

964.85
2 

818.83
0 

867.32
0 

659.58
2 

648.56
2 

789.62
5 

761.52
3 

Total alocat FEDR 
+BS (euro) 

6.432.
350 

5.458.
865 

5.782.
134 

4.397.
214 

4.323.
745 

5.264.
168 

5.076.
818 

Total lei 29.964
.459,2
4 

25.429
.576,7
2 

26.935
.493,0
3 

20.483
.981,7
0 

20.141
.733,7
1 

24.522
.600,2
1 

23.649
.848,9
7 

 

 2.6 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte? 
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2.  În cadrul prezentului apel, se aplică schema de măsuri de ajutor de stat 

regional și de minimis, aprobată prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4988/04.06.2018, 

publicată în MO nr. 546/29.06.2018. Pentru detalii cu privire la regulile de 

ajutor de stat/minimis aplicabile în cadrul prezentului apel a se vedea 

secțiunea 3 la prezentul ghid. 
 

Modificare paragraf: 

 

În cadrul prezentului apel, se aplică schema de măsuri de ajutor de stat 

regional și de minimis, aprobată prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4988/04.06.2018, publicată 

în MO nr. 546/29.06.2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru 

detalii cu privire la regulile de ajutor de stat/minimis aplicabile în cadrul 

prezentului apel a se vedea secțiunea 3 la prezentul ghid. 
 

 Secțiunea 3.3 Ajutor de stat pentru investiții 
 

3.   

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în 
baza ordinului MDRAP nr. 4988/29.06.2018 privind aprobarea măsurii de 
sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis 
pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul 
Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în MO nr. 
546/29.06.2018. 

Modificare paragraf: 
 

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în 

baza ordinului MDRAP nr. 4988/29.06.2018 privind aprobarea măsurii de 

sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis 

pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul 

Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în MO nr. 

546/29.06.2018, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Secțiunea 4.2  Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul) 

4.   

În conformitate cu POR 2014-2020, precum și luând în considerare 
prevederile legale de mai jos, pentru 1.1.A, beneficiarul finanțării 
nerambursabile este entitatea de inovare și transfer tehnologic cu 
personalitate juridică sau entitatea de inovare și transfer tehnologic prin 
entitatea juridică în cadrul căreia este constituită fără personalitate jurifică. 
Sunt eligibile parteneriatele între entitățile de inovare și transfer 
tehnologic, însă nu sunt eligibili membrii parteneriatului care constituie 
entitatea juridică cu rol de ITT în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.  
 

Modificare paragraf pentru claritate: 
 

În conformitate cu POR 2014-2020, precum și luând în considerare prevederile 
legale de mai jos, pentru 1.1.A, sunt eligibile entitățile de inovare și transfer 
tehnologic cu personalitate juridică sau entitățile de inovare și transfer 
tehnologic prin entitatea juridică în cadrul căreia este constituită fără 
personalitate jurifică. De asemenea, sunt eligibile parteneriatele între 
entitățile de inovare și transfer tehnologic.   
 

 Secțiunea 4.2  Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul), punctul 3) 

5.   Completare paragraf: 



Page 3 of 10 
 

Page 3 of 10 
 

În cazul în care solicitanții/liderul de parteneriat  sunt autorizați 
provizoriu/acreditați la data depunerii cererii de finanțare vor fi punctați 
suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnice și financiare.. 

 

În cazul în care solicitanții/liderul de parteneriat  sunt autorizați 
provizoriu/acreditați la data depunerii cererii de finanțare vor fi punctați 
suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnice și financiare, cu condiția 
menținerii acreditării /autorizării respective. Si in această situație în cadrul 
etapei precontractuale/contractuale se menține și se demonstrează 
menținerea acreditării /autorizării respective. 
 

 Secțiunea 4.2  Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul), punctul 5) 
 

6.   
 

Contribuția proprie a membrilor asocierii în participațiune și/sau a liderului 
de proiect și/sau a partenerilor  pentru implementarea proiectului nu se 
asigură din fonduri publice. Această prevedere trebuie interpretată în 
sensul normelor de ajutor de stat/minimis pentru a nu constitui ajutor de 
stat/minimis și pentru a nu fi  aplicabile regulile de cumul pentru aceleași 
cheltuieli, a depăși intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant. 

Modifcare paragraf: 
 

Contribuția financiară proprie a solicitantului  și/sau liderului de proiect și/sau 

partenerilor pentru implementarea proiectului este constituită fie din resurse 

proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt 

ajutor public. Această prevedere trebuie interpretată în sensul normelor de 

ajutor de stat/minimis pentru a nu constitui ajutor de stat/minimis și pentru a 

nu fi  aplicabile regulile de cumul pentru aceleași cheltuieli, a depăși 

intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant. 
 

 Secțiunea 4.2  Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul), punctul 6 

7. 1 Domeniul/domeniile de activitate/ clasa /clasele CAEN aferent/e investiției sunt 
detaliate în cadrul schemei de măsuri aplicabile prezentului apel, aprobate prin 
ordinul MDRAP nr. 4988/04.06.2017, publicată în MO nr. 546/29.06.2018 și se 
referă la activitatea de transfer tehnologic care se implementează prin proiectul 
pentru care se solicită finanțare. 

Domeniul/domeniile de activitate/ clasa /clasele CAEN aferent/e investiției sunt 
detaliate în cadrul schemei de măsuri aplicabile prezentului apel, aprobate prin ordinul 
MDRAP nr. 4988/04.06.2018, publicată în MO nr. 546/29.06.2018, cu modificările 
completările ulterioare și se referă la activitatea de transfer tehnologic care se 
implementează prin proiectul pentru care se solicită finanțare. 

 Secțiunea 4.2  Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul), punctul 8 
 

8.   

8) Demonstrarea drepturilor reale asupra infrastructurii (imobil) pe 
care se propune a se realiza investiția (pentru toate tipurile de 
proiecte), în conformitate cu prevederile prezentului ghid 

 

Modifcare denumire criteriu pentru corelare cu modificarea schemei si cu criteriul 
aprobat in CM: 

8) Demonstrarea drepturilor reale asupra infrastructurii (imobil) pe care 
se propune a se realiza investiția (pentru proiectele ce presupun 
realizarea inclusiv de lucrări de construire pentru care este necesară 
autorizarea de construire) și/sau  drepturi de reale/de creanță pentru 
proiectele care nu implică realizarea de lucrări de construire, în 
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conformitate cu prevederile prezentului ghid 
 

 Secțiunea 4.2  Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul), punctul 8), subpunctul 8.1 
 

9.   

8.1 (Pentru proiectele cu componentă/măsură investițională). Pentru 

proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării 

de construire, solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea 

următoarelor drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul 

investiției: 

 

Se accepta inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in cadrul 

prezentului apel, cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu 

înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim 

de transmitere a documentelor din etapa precontractuală, respectiv în 

termenul de 30 de zile calendaristice, termen calculat de la data notificării 

OI privind demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind 

respins. Dacă este cazul, pentru situația în care înscrierea definitivă  se 

realizează în urma actualizării/modificării unei hotărâri de Guvern, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, termenul pentru  depunerea 

extrasului de carte funciară cu înscrierea definitivă este de maxim 60 de 

zile calendaristice, termen calculat de la data notificării OI privind 

demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins.   

 

Modificare paragraf: 

8.1 (Pentru proiectele cu componentă/măsură investițională). Pentru 

proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de 

construire, solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea 

următoarelor drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul 

investiției: 
 
 

Se accepta inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in cadrul 

prezentului apel, cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu 

înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de 

transmitere a documentelor din etapa precontractuală, respectiv în termenul 

de 30 de zile calendaristice, termen calculat de la data notificării OI privind 

demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins. Dacă 

este cazul, pentru situația în care înscrierea definitivă  se realizează în urma 

actualizării/modificării unei hotărâri de Guvern, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, termenul pentru  depunerea extrasului de carte 

funciară cu înscrierea definitivă este de maxim 90 de zile calendaristice, 

termen calculat de la data notificării OI privind demararea etapei 

precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins.   

 
Includere paragraf: 

 

 
Autorizația de construire se va transmite in termenul maxim prevăzut de contractul de finanțare. 

În acest sens, a se vedea prevederile Anexei 10.5 la prezentul ghid. 
 

 Secțiunea 4.2  Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul), punctul 8), subpunctul 8.2 
 

10.   Includere drepturi si modificare paragraf: 
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8.2 Pentru proiectele de dotări și/sau componenta de minimis solicitantul 

și/sau partenerii demonstrează deținerea unuia din următoarele drepturi 

asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției: 

→ dreptul de proprietate privată/publică, 

→ dreptul de concesiune1,  

→ dreptul de administrare  

→ dreptul de superficie.  
 

 

Definițiile drepturilor reale și ale tipurilor de contracte din 

cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea 

Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. Vă 

rugăm să consultați actul normativ menţionat pentru 

eventuale detalieri și/sau modificări. 
 

 

8.2 Pentru proiectele de dotări și/sau componenta de minimis solicitantul 

și/sau partenerii demonstrează deținerea unuia din următoarele drepturi 

asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției: 
 

→ dreptul de proprietate privată/publică, 

→ dreptul de concesiune2,  

→ dreptul de administrare  

→ dreptul de superficie.  

→ dreptul de uzufruct; 

→ dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 

→ împrumutul de folosință (comodat) 

→ dreptul de folosință a unui bun deținut în temeiul unui contract de 
închiriere/locațiune 

 

 

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui 

criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării 

prezentului ghid. Vă rugăm să consultați actul normativ menţionat pentru eventuale 

detalieri și/sau modificări. 
 

 Secțiunea 4.2  Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul), punctul 10), subpunctul 10.2 
 

11.   

10.2 Din documentele ce atestă dreptul de 
administrare/concesiune/ superficie asupra imobilelor pe care se 
propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile 
respective sunt menţinute cel putin pe perioada de durabilitate 
prevăzută de regulamentele aplicabile. . 

 

Modificare paragrafe: 

10.2 Din documentele ce atestă dreptul de administrare/concesiune/ 
superficie/ folosință cu titlul gratuit/ uzufruct/ superficie/ comodat/ 
închiriere/locațiune asupra imobilelor pe care se propune a se realiza 
investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt 
menţinute cel putin pe perioada de durabilitate prevăzută de 
regulamentele aplicabile.  

 

 Secțiunea 4.3  Eligibilitatea proiectului si activitatilor, punctul 4) 
 

                                                           
1 OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 
2 OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 
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12.  

 
 

Includere paragraf: 
 

Prin solicitarea și anexarea de oferte la planul de afaceri pentru 

fundamentarea bugetului proiectului în cadrul prezentului apel nu se 

consideră că au fost demarate procedurile de achiziție publică. 

 

 Secțiunea 4.3  Eligibilitatea proiectului si activitatilor, punctul 8) 
 

13.  
 

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la 

activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la 

activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului 

și nu depăşeşte data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de 

stat. 
 

Includere paragraf: 
 

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la 

activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la 

activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului și 

nu depăşeşte data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de stat, 

oricare intervine prima. 
 

 Secțiunea 4.4.2  Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: 
 

 

14.  
1) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile 

legii între data depunerii cererii de finanţare până la 31 decembrie 
2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin 
contractul de finanţare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile 
aferente  categoriei 14, subcategoriilor 42 și 45 categoriei 17, 
subcategoria 59 detaliate mai jos, dacă sunt efectuate după data 
de 1 ianuarie 2014. 

 
 

Modificare paragraf pentru corespondenta cu modificarea HG 399/2015: 
 

1) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către 
autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare. 
Inainte de depunerea cererii de finanțare sunt eligibile numai cheltuielile 
aferente categoriei 14, subcategoriilor 42 și 45 categoriei 17, subcategoria 
59 detaliate mai jos, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014. 

 

 Secțiunea 5.1.1  Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 5) 
 

2)  
 

 

Includere paragraf: 
 

Se vor depune inclusiv notele explicative la situațiile financiare în 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=202349&datavig=2018-08-03&datav=2018-08-03&dataact=&showLM=&modBefore=
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=202349&datavig=2018-08-03&datav=2018-08-03&dataact=&showLM=&modBefore=
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conformitate cu prevederile contabile în vigoare. 

 Secțiunea 5.1.1  Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 7) 
 

3)  

 
 

Includere paragraf pentru corelare cu declaratia de eligibilitate: 
 

Acolo unde este cazul, la Declarația de eligibilitate se va anexa inclusiv dovada 
achitării debitului precum şi a penalităţilor aferente şi a îndeplinirii oricăror 
măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi / sau de către 
autoritatea contractantă, în cazul solicitantului de finanţare/ partenerii, în 
urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri 
publice comunitare şi/sau naţionale, au fost găsiţi vinovaţi, printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza 
nerespectării obligaţiilor contractuale. 

 Secțiunea 5.1.1  Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 13 
 

4)   Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de 

proprietate cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea 

definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de 60 de 

zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a 

notificării privind demararea etapei precontractuale, in caz contrar 

proiectul va fi respins. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze 

faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru 

emiterea/actualizarea respectivelor documente cel târziu in termenul 

prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea 

documentelor solicitat, respectiv în termen de maxim 30 de zile   

calendaristice, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la 

demarea etapei menționate.   

Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale menționate 

în cadrul prezentului document. 

Modificare paragrafe: 

 

Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de 

proprietate cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea 

definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim prevăzut 

pentru depunerea documentelor în cadrul etapei precontractuale, in caz 

contrar proiectul va fi respins. A se vedea secțiunea  secțiunea 4.2 , punctul 8), 

subpunctul 8.1 precum și secțiunea 6.2.3 la prezentul ghid, cu privire la aceste 

aspecte. 

Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale menționate în 

cadrul prezentului document. 

 Secțiunea 5.1.1  Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 14 
 

5)  14) Documente privind dreptul de Modificare paragrafe: 
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proprietate/concesiune/administrare/superficie (pentru 
proiectele exclusiv de servicii și/sau dotări) 

 

Documentele de mai sus vor fi însoţite de documente cadastrale care să 

ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept.  

14. Documente privind dreptul de 
proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/folosință 
cu titlul gratuit/împrumut de folosință 
(comodat)/inchiriere/locatiune (pentru proiectele exclusiv de 
servicii și/sau dotări) 

 

Documentele de mai sus vor fi însoţite de documente cadastrale care să 

ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept. Pentru demonstrarea 

drepturilor rezultate din contractele de comodat şi inchiriere/locațiune nu 

este necesară anexarea de extrase de carte funciară. 

 

 Secțiunea 5.1.1  Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 21 
 

6)  21  (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții) 
Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu 
legislația în vigoare (dacă este cazul) – a se vedea structura 
devizului general conform legislației în vigoare 

Clarificare: 

 

21 (Pentru proiecte care includ lucrări de construcții pentru care este 
necesară obținerea autorizației de construire în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare) Devizul general pentru proiectele de 
lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul) – a se 
vedea structura devizului general conform legislației în vigoare 

 Sectiunea 5.1.2 Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare, punctul 12 
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7)   

12. Actualizări asupra documentelor privind drepturile reale permise 
in cadrul prezentului ghid - extras de carte funciară actualizat, 
acte adiționale, etc. 

 

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind drepturile 

reale mai sus menționate ce pot afecta eligibilitatea și implementarea 

proiectului, acestea se vor anexa la documentația de contractare.  De 

asemenea, se vor solicita extrase de carte funciară actualizate (de dată 

recentă, emise cu maxim 30 de zile înaintea depunerii la sediul OI/ADR) 

pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. 
 

 

 

În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, s-a prezentat extras de 

carte funciară cu înscriere provizorie a dreptului de proprietate, se va 

prezenta extrasul din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului 

respectiv. Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă 

a dreptului de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară 

aferente, cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor 

din etapa precontractuale/contractuală în conformitate cu secțiunea 6.2.3 

la prezentul ghid.  

 

Modificare paragrafe: 
 

12. Actualizări asupra documentelor privind drepturile reale/creanță 
permise in cadrul prezentului ghid, inclusiv  extras de carte funciară 
actualizat, acte adiționale, etc. 

 

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind drepturile reale 

mai sus menționate ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, 

acestea se vor anexa la documentația de contractare.  De asemenea, se vor 

solicita extrase de carte funciară actualizate (de dată recentă, emise cu 

maxim 30 de zile înaintea depunerii la sediul OI/ADR) pentru dovedirea 

îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, cu excepțiile prevăzute la subsectiunea 

5.1.1, punctul 14 referitoare la comodat și inchiriere/locațiune. 
 

În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, s-a prezentat extras de 

carte funciară cu înscriere provizorie a dreptului de proprietate, se va 

prezenta extrasul din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului respectiv. 

Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă a dreptului 

de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară aferente, cel mai 

târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa 

precontractuale/contractuală. A se vedea secțiunea  secțiunea 4.2 , punctul 

8), subpunctul 8.1 precum și secțiunea 6.2.3 la prezentul ghid.  

 

 Sectiunea 5.1.2 Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare, punctul 13 si renumerotare 
 

8)   

13) Autorizaţia de construire, emisă pentru realizarea investiției. 
Liderul de proiect trebuie să fie titular al autorizaţiei de 
construire 

 

Eliminare 
 

Autorizatia de construire se va depune ulterior semnarii contractului de 

finantare 

 Secțiunea 6.2.3– Etapa precontractuala 

9)    Modificare  paragraf: 
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Prin excepție în situația în care este necesară actualizarea/emiterea 

Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente 

proprietății publice, aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei 

de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la 

data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei 

precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că 

au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea 

respectivelor documente cel târziu in termenul prevăzut în cadrul etapei 

precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitat, respectiv în 

termen de maxim 30 de zile   calendaristice, calculate de la data primirii 

notificării OI cu privire la demarea etapei menționate.   

Prin excepție în situația în care este necesară actualizarea/emiterea 

Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente 

proprietății publice, aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de 

contractare, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice calculate de la data 

primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei 

precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că 

au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea 

respectivelor documente cel târziu in termenul prevăzut în cadrul etapei 

precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitat, respectiv în 

termen de maxim 30 de zile   calendaristice, calculate de la data primirii 

notificării OI cu privire la demarea etapei menționate.   

10)  Anexa-10.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. 
 

11)  Anexa 10.4. – Cererea de finanțare SMIS 
 

12)  Anexa 10.5-  Clauze specifice prezentului apel de proiecte (Model orientativ) 
 

13)  Declaraţia de eligibilitate (Model B) 
 

14)  Declarație de angajament (Model D) 

15)  Declaratie prin care se certifica faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție (nu) au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea 
de finanțare (Model L) 

 

 


