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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.B./1
AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1
OPERATIUNEA B- Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)

aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5277/12.07.2018
Anexa la referatul de aprobare nr. 89499/31.08.2018

Nr. Crt.

Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr
POR/2018/1/1.1.B./1
AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1
OPERATIUNEA B- Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)

2.5
1.

Alocarea apelului de proiecte
Regiunea de
NE
SE
dezvoltare
Total alocat 9.803.5 8.319.8
52
FEDR
+BS 40
(euro)
456688 387571
Total lei
10.74
98.56

S
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V

NV
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8.812.5
48

6.701.7
92

6.589.8
15

8.023.1
14

7.737.5
74

410523
73.60

312196
27.85

306979
94.20

373748
74.26

360447
14.72

Modificari/Completari
August 2018

Regiunea de
dezvoltare
Total alocat
FEDR
+BS
(euro)
Total lei

NE

SE

S

SV

V

NV

C

6.364.3
71

5.401.1
73

5.721.0
27

4.350.7
43

4.278.0
48

5.207.5
33

5.023.1
64

29.647.
786

25.160.
824

26.650.
832

20.267.
501

19.928.
859

24.258.
772

23.399.
907

Secțiunea 4.2 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul), punctul 5)
2.

Modifcare paragraf:
Contribuția proprie a membrilor asocierii în participațiune și/sau a liderului de proiect și/sau a
partenerilor (după caz, conform prevederilor asocierii în participațiune și/sau acordului de parteneriat)
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.

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 7)
3.
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Includere paragraf:

Page 2 of 4

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 4.3 Eligibilitatea proiectului si activitatilor, punctul 4)
4.

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)

5.

Modificare 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.

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 5.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 7
6.

Includere paragraf:
Se vor depune inclusiv notele explicative la situațiile financiare în conformitate cu prevederile
contabile în vigoare.

Secțiunea 5.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 8
7.

Clarificare exprimare:
→

dreptul de închiriere/locațiune

→

dreptul de folosință ce rezultă din contractele de închiriere/locațiune

Secțiunea 5.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 9
8.

Includere paragraf:
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.
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Secțiunea 5.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 13
9.

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 transmitere a documentelor din etapa precontractuală/contractare în pentru
acest aspect, în caz contrar proiectul fiind respins.
Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale/de creanță menționate în cadrul
prezentului document.

Reformulare pentru clarificare
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 de prezentul ghid specific pentru transmiterea documentelor în cadrul
etapei precontractuale, respectiv în termen de maxim 30 de zile calculat de la data primirii
solicitantului a adresei de demarare a etapei menționate, în caz contrar proiectul fiind respins. A se
vedea secțiunea secțiunea 6.2.3 la prezentul ghid.
Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale/de creanță menționate în cadrul
prezentului document.

Secțiunea 5.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 14
10.

14) Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/
folosință cu titlu gratuit/ de comodat/închiriere (in cazul in care aceste servicii nu vor fi
prestate in totalitate in infrastructura construită prin proiect situată in perimetrul
parcului)

Clarificare exprimare:
14. Documente
privind
dreptul
de
proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/
folosință
cu
titlu
gratuit/dreptul de folosință rezultat din contractele de comodat/închiriere (in cazul in
care aceste servicii nu vor fi prestate in totalitate in infrastructura construită prin proiect
situată in perimetrul parcului)

Secțiunea 5.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, punctul 21
15.

21) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare – a se vedea
structura devizului general conform legislației în vigoare

Modificare paragraf:
21

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

Secțiunea 5.1.2 Anexele obligatorii in etapa precontractuala a cererii de finantare, punctul 13
16.

13

Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate /folosință/de uz/ de
uzufruct/ de superficie/ de comodat– extras de carte funciară actualizat, acte adiționale
la contractele de concesiune/uz/uzufruct/superficie, etc.

Clarificare exprimare si completare pentru corelarea cu alte ăprevederi ale ghidului specific:
13) Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate /folosință/de uz/ de
uzufruct/ de superficie/de folosință rezultat din contractul de comodat/închiriere –
extras de carte funciară actualizat, acte adiționale la contractele de
concesiune/uz/uzufruct/superficie/comodat/închiere, etc.

Secțiunea 5.1.2 Anexele obligatorii in etapa precontractuala a cererii de finantare, punctul 14
14)

14) Autorizaţia de construire, emisă pentru realizarea investiției. Liderul de proiect trebuie să

Eliminare paragrafe si renumerotare:

fie titular al autorizaţiei de construire
Autorizația de construire trebuie să fie în termen de valabilitate la momentul contractării.
Secțiunea 6.2.3– Etapa precontractuala
15)
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Modificare paragraf:
Prin excepție în situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG)
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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 solicitate, respectiv în termen de maxim 30 de zile calendaristice,
calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demararea etapei menționate.

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 solicitate, respectiv în termen de maxim 30 de
zile
calendaristice, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demararea etapei
menționate.

16)

Anexe
Anexa Model M – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Nu a fost publicată anexa pe site-ul www.inforegio.ro in versiunea pdf a ghidului ci doar in versiunea word

17)

Anexa 10.5- Clauze specifice prezentului apel de proiecte (Model orientativ) – corelare cu modificarea de la punctul 5
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