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Sinteza modificărilor
Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în
educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific
4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
Nr.
Crt.

Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 Modificari/Completari propuse
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în
educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe
și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante
pentru piața forței de muncă aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri
europene nr. 3733/21.07.2017
Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.1 Tipul apelului de proiecte
O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel va viza un singur obiectiv de
investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, chiar dacă
identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere cadastrale.

O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel poate viza un singur obiectiv de
investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, sau mai multe obiective
de investiţii, repectiv mai multe unităţi de învăţământ, chiar dacă identificarea obiectivului de
investiţii se face pe mai multe numere cadastrale.
Unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ subiect al cererii de
finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unităţi de
învăţământ cu personalitate juridică.
Un potenţial beneficiar poate depune mai multe cereri de finanţare.

Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.4 Care este valoarea minima și maximă a unui proiect
La stabilirea valorii eligibile a proiectului se pot avea în vedere şi prevederile Hotărârii nr.
363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii
finanţate din fonduri publice şi sau încadrarea în paritatea 2.600,00-2800,00 euro per
participant direct la procesul educaţional, respectiv studenti încadraţi în unitatea de
infrastructură educaţională subiect al proiectului.

La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea
7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv copii încadraţi în
unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul
infoeuro din luna depunerii:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.5 Alocarea financiară a apelui de proiecte
2.

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor aplica prevederile Ordonaţei de Urgenţă nr. 40 În cadrul prezentului apel de proiecte se pot aplica prevederile Ordonaţei de Urgenţă nr. 40 din
din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte semnarea
priveşte semnarea unor contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea unor contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate
sumelor alocate prezentului apel.
prezentului apel.
Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.1
Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor
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3.
Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație
de construire.

Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație
de construire sau propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.

Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților



Incadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și maxime

Valoare minimă eligibil : 100.000,00 euro
Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăşi echivalentul a 30.000.000,00
lei.
La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere prevederile Hotărârii
nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiţii finanţate din fonduri publice, încadrarea în paritatea 2.600,00-2800,00 euro per
participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi. (ex. La o unitate de infrastructură
educaţională cu 100 de participanţi direcţi la procesul educaţional, valoarea maximă eligibilă
nu poate depăşi 280.000,00 euro)

Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro
Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăşi echivalentul a 30.000.000,00
lei,
calculat
la
cursul
infoeuro
din
luna
depunerii.
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm )
La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în
paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv copii
încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare,
calculată la cursul infoeuro din luna depunerii:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților, 4.2.2
2.1
Completarea grilei de analiză a conformității și calității DALI:
Proiectul va fi respins în cazul în care, în urma solicitării de clarificări/ completări, se bifează
cu NU la unul din criteriile enumerate în cadrul Grilei.
În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii, proiectul nu se va respinge, se vor
cere clarificări, în funcție de prevederile ghidului specific și –dupa caz- se vor formula
recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice astfel încât toate criteriile
din grilă să fie bifate cu DA.
Semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de respectarea recomandărilor de
îmbunătățire formulate de către evaluatorii independenți.
2.2

Completarea grilei de analiză a conformității PT:

2.1

Criteriile de evaluare tehnică și financiară.

Completarea grilei de analiză a conformității și calității DALI:

În cazul bifării cu NU la oricare dintre criterii, proiectul nu se va respinge, se vor cere
clarificări, în funcție de prevederile ghidului specific și –dupa caz- se vor formula
recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice astfel încât toate
criteriile din grilă să fie bifate cu DA.
Semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de respectarea recomandărilor de
îmbunătățire formulate de către evaluatorii independenți.
2.2

Completarea grilei de analiză a conformității PT:

În situația în care la cererea de finanțare se anexează DALI+ PT, în cadrul etapei de
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În situația în care la cererea de finanțare se anexează DALI+ PT, în cadrul etapei de evaluare
tehnica si financiara se va utiliza Grila de analiză a conformității PT (Anexa .....).
Proiectul va fi respins în cazul în care, în urma solicitării de clarificări, se bifează cu NU la
unul din criteriile enumerate în cadrul Grilei.
În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii, proiectul nu se va respinge, se vor
cere clarificări/ completări, în funcție de prevederile ghidului specific și –dupa caz- se vor
formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice astfel încât toate
criteriile din grilă să fie bifate cu DA.

evaluare tehnica si financiara se va utiliza Grila de analiză a conformității PT (Anexa .....).
În cazul bifării cu NU la oricare dintre criterii, proiectul nu se va respinge, se vor cere
clarificări/ completări, în funcție de prevederile ghidului specific și –dupa caz- se vor
formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice astfel încât toate
criteriile din grilă să fie bifate cu DA.

o
Bugetul proiectului este corelat cu Bugetul din cadrul Machetei privind analiza și
previziunea financiară (Model ....).

o
Bugetul proiectului este corelat cu Metoda de calcul pentru proiectele generatoare
de venit, dacă este cazul

Perioada de referinţă a acestui indicator este ultimul an financiar încheiat

Perioada de referinţă a acestui indicator este anul fiscal 2016!.

Ghidul specific, Capitolul 5 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE, secţiunea 5.3.1. La depunerea cererii de finanțare
19)
Documente privind dreptul de proprietate/ administrare, după caz, după cum sunt
descrise mai jos:
•
Pentru proprietate:
Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, emis cu maxim 30 de zile înaintea
depunerii proiectului.
Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia
în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate numerele cadastrale.
Se poate accepta ca înscrierea dreptului de proprietate să fie provizorie, urmând ca în
eventualitatea semnării contractului de finanţare, beneficiarul să finalizeze demersurile
necesare înscrierii definitive în maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanţare.
•
Pentru administrarea aferentă proprietății publice:
extras de carte funciară din care să reiasă dreptul de administrare aferent proprietății
publice
Actul care conferă dreptul de administrare – pe o perioadă estimată acoperitoare până la
împlinirea a cel puțin cinci ani de la efectuarea plății finale după finalizarea proiectului
pentru care se solicită finanțare.
În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în
perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme privind dovedirea drepturilor
reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de realizare a investiţiilor proiectului, se va
solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate
fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele
probleme.
În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional
fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin
reproiectare,dacă este cazul şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul
proiectului. Noua documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul proiectului pot
face subiectul evaluării tehnico-economice sau a unei evaluări tehnico-economice
simplificate, conform prevederilor procedurale.
Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în
intarziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă
Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a
dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel
mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai

19)
Documente privind dreptul de proprietate/ administrare, după caz, după cum sunt
descrise mai jos:
•
Pentru proprietate:
Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, emis cu maxim 30 de zile înaintea
depunerii proiectului.
Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia
în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate numerele cadastrale.
Se poate accepta ca înscrierea dreptului de proprietate să fie provizorie, urmând ca în
eventualitatea semnării contractului de finanţare, beneficiarul să finalizeze demersurile
necesare înscrierii definitive în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
•
Pentru administrarea aferentă proprietății publice:
extras de carte funciară din care să reiasă dreptul de administrare aferent proprietății
publice
Actul care conferă dreptul de administrare – pe o perioadă estimată acoperitoare până la
împlinirea a cel puțin cinci ani de la efectuarea plății finale după finalizarea proiectului
pentru care se solicită finanțare.
În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în
perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme privind dovedirea drepturilor
reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de realizare a investiţiilor proiectului, se va
solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate
fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele
probleme.
În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional
fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin
reproiectare,dacă este cazul şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul
proiectului. Noua documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul proiectului pot
face subiectul evaluării tehnico-economice sau a unei evaluări tehnico-economice
simplificate, conform prevederilor procedurale.
Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în
intarziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă
Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a
dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel
mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai
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târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare
a prezentului Contract. OI are obligația monitorizării termenului de 3 luni anterior menționat
şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada
anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de rambursare/plată, iar
AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.
Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare se poate clarifica/ completa
documentatia depusă, cu conditia existentei urmatoarelor documente minimale la depunerea
cererii de finantare:
•
Documentaţia tehnico-economică,
•
Declaratiile date în nume propriu de către reprezentantul legal
•
Documente privind dovedirea dreptului de proprietate/ administrare

târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare
a prezentului Contract. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni anterior
menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR.
Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de
rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.
Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare se poate clarifica/ completa
documentatia depusă, cu conditia existentei urmatoarelor documente minimale la depunerea
cererii de finantare:
•
Documentaţia tehnico-economică,
•
Declaratiile date în nume propriu de către reprezentantul legal
•
Documente privind dovedirea dreptului de proprietate/ administrare

Anexa - Grila de evaluare tehnică și financiară- învăţământul superior
Au fost corelare puncataje maxime acordate şi punctajele intermediare. Au fost corectate
geşeli de calcul a puncatjului acordat.
SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE OBIECTIVULUI SPECIFIC 4.5, DIN CADRUL POR 2014-2020
SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE OBIECTIVULUI SPECIFIC 4.5, DIN CADRUL POR
2014-2020
(1)
Prin excepție de la art 7 alin. (2) din Condițiile generale, precum și de la art. 13,
alin. (2) din Condițiile specifice POR din cadrul prezentei anexe, pentru proiectele
contractate la faza SF/DALI, termenul de 6 (șase) luni pentru începerea executării
contractului se reduce la cel mult 2 (două) luni pentru lansarea achiziției pentru proiectul
tehnic (pentru lucrări ce necesită SF/DALI), iar termenul maxim pentru lansarea achiziției
de execuție lucrări/servicii și/sau furnizare /echipamente este de 9 (nouă) luni, termene
calculate de la intrarea în vigoare a contractului.
(2)
Prin excepție de la art. 7 alin. (2) din Condițiile generale, precum și de la art. 13,
alin. (2) din Condițiile specifice POR din cadrul prezentei anexe, pentru proiectele
contractate la faza PT, termenul de 6 (șase) luni pentru începerea executării contractului
se reduce la cel mult 2 (două) luni pentru lansarea achiziției de execuție lucrări, termen
calculat de la intrarea în vigoare a contractului.
(3)
Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5)
din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea
finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.
(4)
Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosință/administrare
asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terță parte se poate face numai
printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, în condiţiile legii, cu respectarea
prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, precum și cu
respectarea condiției de ajustare corespunzătoare a finanțării nerambursabile acordate în
cadrul contractului de finanțare în cazul proiectelor generatoare de venituri nete.
Nerespectarea condiției de transmitere a dreptului de folosință/ administrare anterior
menționat poate conduce la rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu
prevederile prezentului contract.
(5)
Beneficiarul are obligația ca, în termen de 10 de zile de la intrarea în vigoare a
contractului de finanțare să depună la sediul OI/în aplicația electronică MySMIS
documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele a căror lucrări au
fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral (sancțiunea

SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE OBIECTIVULUI SPECIFIC 4.5, DIN CADRUL POR
2014-2020
(1)
Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5)
din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea
finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.
(2)
Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosință/administrare
asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terță parte se poate face numai
printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, în condiţiile legii, cu respectarea
prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, precum și cu
respectarea condiției de ajustare corespunzătoare a finanțării nerambursabile acordate în
cadrul contractului de finanțare în cazul proiectelor generatoare de venituri nete.
Nerespectarea condiției de transmitere a dreptului de folosință/ administrare anterior
menționat poate conduce la rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu
prevederile prezentului contract.
(3)
Beneficiarul are obligația ca, în termen de 10 de zile de la intrarea în vigoare a
contractului de finanțare să depună la sediul OI/în aplicația electronică MySMIS
documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele a căror lucrări au
fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral (sancțiunea
în cazul neîndeplinirii obligației putând fi rezilierea contractului de finanțare)
(4)
Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără
punere în intarziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate,
dacă Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă
a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel
mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai
târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Contract
de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni anterior menționat şi
realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada
anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de rambursare/plată, iar
AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.
ANEXA 8 - MĂSURI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE
SECTIUNEA I - Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele
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în cazul neîndeplinirii obligației putând fi rezilierea contractului de finanțare)
(6)
Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără
punere în intarziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate,
dacă Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă
a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel
mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai
târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de
finanțare a prezentului Contract. OI are obligația monitorizării termenului de 3 luni anterior
menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR.
Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de
rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.
ANEXA 8 - MĂSURI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE
SECTIUNEA I - Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele
(18) Pentru activitatea de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului
finanţat, beneficiarul poate realiza următoarele materiale de informare şi comunicare, cu
respectarea tuturor condiţiilor şi a specificaţiilor din Anexa 8 - Măsuri de informare și
publicitate la contractul de finanţare: afișe, bannere, spoturi audio și video.

Ghidul specific, secţiunea 6.2

(18) Pentru activitatea de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului
finanţat, beneficiarul poate realiza următoarele materiale de informare şi comunicare, cu
respectarea tuturor condiţiilor şi a specificaţiilor din Anexa 8 - Măsuri de informare și
publicitate la contractul de finanţare: afișe, bannere, spoturi audio și video.

Evaluarea tehnică și financiară - criterii, clarificări, vizita la fața locului

6.2
Evaluarea tehnică și financiară - criterii, clarificări, vizita la fața locului
Evaluarea și selecția proiectelor
Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului, a proiectelor în cadrul
prezentelor apeluri de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, precum și
prevederile aplicabile din Ghidul solicitantului -Condiții generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), sub-secțiunea 8.2.1.

6.2
Evaluarea tehnică și financiară - criterii, clarificări, vizita la fața locului
Evaluarea și selecția proiectelor
Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului, a proiectelor în cadrul
prezentelor apeluri de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, precum și
prevederile aplicabile din Ghidul solicitantului -Condiții generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), sub-secțiunea 8.2.1.

Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detalitată în
cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară (Anexa
– Grila ETF a prezentului ghid).

Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detalitată în
cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară (Anexa
– Grila ETF a prezentului ghid).

Punctarea cu 0 a oricărui criteriu/subcriteriu din această grilă (Anexa
Grila ETF) nu
conduce la respingerea cererii de finanțare.
Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în
urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 70 de puncte.

Punctarea cu 0 a oricărui criteriu/subcriteriu din această grilă (Anexa
Grila ETF) nu
conduce la respingerea cererii de finanțare.
Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în
urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

Pentru proiectele la care s-a anexat ca și documentație tehnico-economică doar SF, în
etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa Grila de analiză a conformității SF.

Pentru proiectele la care s-a anexat ca și documentație tehnico-economică doar SF, în
etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa Grila de analiză a conformității SF.

Pentru proiectele la care s-a anexat ca și documentație tehnico-economică doar DALI, în
etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa Grila de analiză a conformității și
calității DALI (Anexa ......).

Pentru proiectele la care s-a anexat ca și documentație tehnico-economică doar DALI, în
etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa Grila de analiză a conformității și
calității DALI (Anexa ......).

In situația în care la cererea de finantare se anexează DALI+PT, în cadrul etapei ETF se va
evalua (inclusiv din punctul de vedere al conformității) Proiectul Tehnic (în acest caz se va
utiliza Grila de analiză a conformității proiectului tehnic, prezentată în Anexa .......).

In situația în care la cererea de finantare se anexează DALI+PT, în cadrul etapei ETF se va
evalua (inclusiv din punctul de vedere al conformității) Proiectul Tehnic (în acest caz se va
utiliza Grila de analiză a conformității proiectului tehnic, prezentată în Anexa .......).

În cazul în care la vizita la faţa locului se constată că situaţia existentă descrisă în cererea

În cazul în care la vizita la faţa locului se constată că situaţia existentă descrisă în cererea
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de finanţare şi anexele la aceasta nu corespunde exact cu situaţia de la faţa locului,
proiectul se va depuncta corespunzător.

de finanţare şi anexele la aceasta nu corespunde exact cu situaţia de la faţa locului,
proiectul se va depuncta corespunzător.

