Sinteza modificărilor ca urmare a aprobarii Corrigendum-ului nr. 3 pentru modificarea
Anexei „Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru
zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, aferent următoarelor apeluri de proiecte :
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8 POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8 ” aprobat prin Ordinul Viceprim - Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5258/2018

Nr crt.
Ghidului specific 8.1.A - AMBULATORII si 8.2.B – UPU – PROIECTE NEFINALIZATE aprobat prin Ordinul Viceprim
Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5258/2018
Ghidul solicitantului

Corrigendum nr. 3 pentru modificarea Ghidului specific 8.1.A - AMBULATORII si 8.2.B – UPU – PROIECTE NEFINALIZATE, aprobat prin Ordinul Viceprim Ministrului,
Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5258/2018

2.3.3 Anexele la formularul cererii de finanțare aplicabile prezentelor apeluri de proiecte
În cadrul prezentelor apeluri, se acceptă semnarea și transmiterea sub semnătură electronică extinsă, certificată în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, a cererii de finanțare de către o persoană împuternicită, cu excepția
declarațiilor în nume propriu și a certificării aplicației .

Ghidul solicitantului
2.3.3 Anexele la formularul cererii de finanțare aplicabile prezentelor apeluri de proiecte
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În cazul în care cererea de finanțare va fi semnată de către persoana împuternicită, declarațiile în nume propriu ( anexe la
prezentul ghid) alături de certificarea aplicației vor fi semnate olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și
ulterior semnate cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare de către
persoana împuternicită.
În cazul parteneriatelor, fiecare dintre reprezentanții legali ai partenerilor/persoanele împuternicite ale acestora vor semna
electronic conform mențiunilor de mai sus, documentele pe care aceștia le încarcă în MySmis, cu excepția certificării
aplicației care va fi semnată doar de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat.

În cadrul prezentelor apeluri, se acceptă semnarea și transmiterea sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a cererii
de finanțare de către o persoană împuternicită, cu excepția declarațiilor în nume propriu și a certificării aplicației .
În cazul în care cererea de finanțare va fi semnată de către persoana împuternicită, declarațiile în nume propriu ( anexe la prezentul ghid) alături de certificarea aplicației
vor fi semnate olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și ulterior semnate cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în
vigoare de către persoana împuternicită.

În cazul parteneriatelor, fiecare dintre reprezentanții legali ai partenerilor/persoanele împuternicite ale acestora vor semna electronic conform mențiunilor de mai sus,
Certificarea aplicației aferentă cererii de finanțare – se va utiliza modelul anexă la Ghidul solicitantului - Condiții generale de documentele pe care aceștia le încarcă în MySmis, cu excepția certificării aplicației care va fi semnată doar de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat.
accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, numit în continuare Ghidul General.
Certificarea aplicației aferentă cererii de finanțare – se va utiliza modelul anexă la prezetul Ghid – Anexa 15- certificarea aplicatiei .
Aceasta va fi semnat olograf de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat / partenerului și apoi electronic
conform mențiunilor de mai sus .
Aceasta va fi semnat olograf de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat / partenerului și apoi electronic conform mențiunilor de mai sus .
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7. Anexe

7. Anexe

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:
• Anexa 1 - Declaraţia de eligibilitate - este obligatorie respectarea modelului
• Anexa 2 - Declaraţia de angajament (Model B 5.1)- este obligatorie respectarea modelului
• Anexa 3 – Grila de verificare a proiectului
• Anexa 4 – Liste de verificare a dosarului achiziţiei
• Anexa 5 - Calculul finanţării nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit – Metoda necesarului de finanţare
(„funding gap”) - este obligatorie respectarea modelului
• Anexa 6 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile
• Anexa 7 – Termeni si definitii
• Anexa 8_A si 8_B – Criterii de eligibilitate ale solicitantului si ale proiectului
• Anexa 9 – Anexele la depunerea și contractarea cererii de finanțare
• Anexa 10 – Condiții specifice aplicabile prioritatii de investitii .
• Anexa 11 – Formularul cererii de finantare
• Anexa 12 – Instructiuni de completare a cererii de finantare
• Anexa 13 – Consimtamantul privid prelucrarea datelor cu carater personal
• Anexa 14 – Declarație privind evitarea dublei finanțări

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:
• Anexa 1 - Declaraţia de eligibilitate - este obligatorie respectarea modelului
• Anexa 2 - Declaraţia de angajament (Model B 5.1)- este obligatorie respectarea modelului
• Anexa 3 – Grila de verificare a proiectului
• Anexa 4 – Liste de verificare a dosarului achiziţiei
• Anexa 5 - Calculul finanţării nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit – Metoda necesarului de finanţare („funding gap”) - este obligatorie respectarea
modelului
• Anexa 6 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile
• Anexa 7 – Termeni si definitii
• Anexa 8_A si 8_B – Criterii de eligibilitate ale solicitantului si ale proiectului
• Anexa 9 – Anexele la depunerea și contractarea cererii de finanțare
• Anexa 10 – Condiții specifice aplicabile prioritatii de investitii .
• Anexa 11 – Formularul cererii de finantare
• Anexa 12 – Instructiuni de completare a cererii de finantare
• Anexa 13 – Consimtamantul privid prelucrarea datelor cu carater personal
• Anexa 14 – Declarație privind evitarea dublei finanțări
• Anexa 15 – Certificarea aplicatiei
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Anexa 6 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile
42 - studii de teren

3,1

Aplicabila intregii categorii 14 :
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru
42 - studii de teren
investiţia de bază” , cu excepția serviciilor de consultanță pentru asigurarea managementului proiectului, inclusiv cheltuieli
necesare pentru pregatirea proiectului (în cazul externalizarii) și a cheltuielilor cu salariile membrilor echipei de management
Aplicabila intregii categorii 14 :
a proiectului
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul subcategoriilor 53+54+56
43 - cheltuieli pentru obținere avize, acorduri,
autorizații

3,2

Aplicabila intregii categorii 14 :
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru
43 - cheltuieli pentru obținere avize, acorduri,
investiţia de bază” , cu excepția serviciilor de consultanță pentru asigurarea managementului proiectului, inclusiv cheltuieli
autorizații
necesare pentru pregatirea proiectului (în cazul externalizarii) și a cheltuielilor cu salariile membrilor echipei de management
a proiectului
Aplicabila intregii categorii 14 :
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul subcategoriilor 53+54+56
44 - proiectare și inginerie

3,2

Aplicabila intregii categorii 14 :
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru
44 - proiectare și inginerie
investiţia de bază” , cu excepția serviciilor de consultanță pentru asigurarea managementului proiectului, inclusiv cheltuieli
necesare pentru pregatirea proiectului (în cazul externalizarii) și a cheltuielilor cu salariile membrilor echipei de management
Aplicabila intregii categorii 14 :
a proiectului
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul subcategoriilor 53+54+56
45 - cheltuieli pentru consultanță

3,4

Aplicabila intregii categorii 14 :
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru
45 - cheltuieli pentru consultanță
investiţia de bază” , cu excepția serviciilor de consultanță pentru asigurarea managementului proiectului, inclusiv cheltuieli
necesare pentru pregatirea proiectului (în cazul externalizarii) și a cheltuielilor cu salariile membrilor echipei de management
Aplicabila intregii categorii 14 :
a proiectului
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul subcategoriilor 53+54+56
46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

3,5

3,6

Aplicabila intregii categorii 14 :
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru
46 - cheltuieli pentru asistență tehnică
investiţia de bază” , cu excepția serviciilor de consultanță pentru asigurarea managementului proiectului, inclusiv cheltuieli
necesare pentru pregatirea proiectului (în cazul externalizarii) și a cheltuielilor cu salariile membrilor echipei de management
Aplicabila intregii categorii 14 :
a proiectului
Este eligibila in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul subcategoriilor 53+54+56

60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea
eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolul 1.2, 1.3 capitolul 2 si capitolul 4

Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la
subcategoriile 38+39+40+53+54+56

S-a introdus o noua subcategorie de cheltuieli :
56 - Cheltuieli conexe investitiei de baza.
În cadrul proiectului, proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de investitie cuprinzand lucrări și dotări care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului pentru :

3,7

• Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei ;
• Reabilitarea/construirea aleilor și a căilor de acces pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al imobilului;
• Iluminatul exterior . Eg: iluminatul aleilor, iluminatul căilor de acces către ambulatoriu și de la ambulatoriu către secțiile/clădirile spitalului, iluminatul căilor de acces către și de la UPU/CPU. Nu sunt eligibile cheltuielile cu iluminatul architectural.
• Recondiționare/Realizare spații verzi;
• Construire clădire aferentă centralei termice;
• Construire/reabilitare/modernizare/extindere parcare pentru ambulanțe/autosanitare/autospeciale de intervenție a medicului de urgență/autospeciale de consultații la domiciliu
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri aferente obiectivului conex care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiectelor de inventar,sunt necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.
Recondiționarea/Realizarea căilor de acces alături de iluminatul acestora vor fi eligibile în condițiile în care vor fi realizate pe același amplasament delimitat din punct de vedere juridic cu clădirea în care își desfășoară activitatea ambulatoriul ( eg. Curtea spitalului)
Incadrarea acestora se va face distinct in subcategoria corespunzatoare
SUNT ELIGIBILE DOAR IN LIMITA A 15% DIN VALOAREA ELIGIBILA A SUBATEGORIILOR 38+39+40+53+54+57
Anexa 8.A – Criterii de eligibilitate ale solicitantului
Anexa 8.A – Criterii de eligibilitate ale solicitantului
5. Solicitantul de finanţare/partenerii trebuie să demonstreze drepturile asupra
imobilului conform prevederilor ghidului specific al solicitantului
5.1 Drepturile eligibile la data depunerii cererii de finanțare și pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale,
aplicabile apelurilor care se lansează prin prezentul ghid, sunt :
a)Dreptul de proprietate publică sau privată
b)Dreptul de administrare aferent proprietății publice - Ȋn conformitate cu prevederile Codului Civil şi a Legii nr.213/1998
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Pentru proiectele care vizeaza exclusiv dotari (acele proiecte care nu includ lucrari ce necesita sau nu necesita autorizare
conform legii) nu este necesara dovedirea dreptului de proprietate.

5. Solicitantul de finanţare/partenerii trebuie să demonstreze drepturile asupra
imobilului conform prevederilor ghidului specific al solicitantului
5.1 Drepturile eligibile la data depunerii cererii de finanțare și pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale, aplicabile apelurilor care se lansează prin prezentul ghid,
sunt :
a)Dreptul de proprietate publică sau privată
b)Dreptul de administrare aferent proprietății publice - Ȋn conformitate cu prevederile Codului Civil şi a Legii nr.213/1998
Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investitii care vizeaza doar dotari/ activitati doar de dotare si au lucrari care nu necesita autorizarea, nu este necesara
dovedirea dreptului de proprietate.
Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investitii care vizeaza doar dotari / activitati doar de dotare si au lucrari care necesita autorizarea, se vor aplica prevederile
punctelor 5.1.A sau 5.1.B, dupa caz.

În accepţiunea AMPOR, dreptul de administrare înscris în Cartea funciară în favoarea unei instituţii de drept public, cu
personalitate juridică şi care desfăşoară activităţi în domeniul sănătății, nu este considerat sarcină. Proiectul devine neeligibil În accepţiunea AMPOR, dreptul de administrare înscris în Cartea funciară în favoarea unei instituţii de drept public, cu personalitate juridică şi care desfăşoară activităţi în
dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă până la finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul
domeniul sănătății, nu este considerat sarcină. Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă până la finalizarea perioadei de durabilitate,
invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului.
care să afecteze dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului.
Se acceptă dreptul de proprietate prin înscrierea provizorie a acestuia.

Se acceptă dreptul de proprietate prin înscrierea provizorie a acestuia.

Beneficiarul trebuie să aibe înscrierea definitivă a dreptului de proprietate în termen de maxim 12 luni de la data intrării în
vigoare a contractului de finanțare in conformitate cu clauzele specifice aplicabile prezentelor apeluri .

Beneficiarul trebuie să aibe înscrierea definitivă a dreptului de proprietate în termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare in
conformitate cu clauzele specifice aplicabile prezentelor apeluri .
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Anexa 8.B – Criterii de eligibilitate ale proiectului
2. Proiectul precum și activităţile proiectului se încadrează în obiectivele specifice corespunzătoare priorității de investiții 8.1 a POR.
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivul specific 8.1 sau 8.2 al priorității de investiții 8.1. finanțate prin POR 2014-2020, conform prevederilor
ghidului specific al solicitantului.
Anexa 8.B – Criterii de eligibilitate ale proiectului
2.1 Eligibilitatea unei activităţi nu implică în mod obligatoriu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea respectivei activităţi.
2. Proiectul precum și activităţile proiectului se încadrează în obiectivele specifice corespunzătoare priorității de investiții 8.1 2.2 În acest sens, recomandăm consultarea:
- Secțiunii 1.1 din prezentul Ghid.
a POR.
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivul specific 8.1 sau 8.2 al priorității de investiții 8.1. finanțate - Anexei 6 - Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile
- Anexei 7 - Termeni și definiții
prin POR 2014-2020, conform prevederilor ghidului specific al solicitantului.
2.3 Valoarea proiectului se încadrează în limitele minime și maxime, conform secțiunii 2.4 din prezentul ghid.
a) Ulterior întrării în vigoare a contractului de finanţare, valoarea minimă a cheltuielilor eligibile poate scădea sub limita prevăzută la secţiunea 2.4, fără ca
2.1 Eligibilitatea unei activităţi nu implică în mod obligatoriu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea
proiectul să devină neeligibil, numai ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare.
respectivei activităţi.
2.2 În acest sens, recomandăm consultarea:
b) Ulterior intrării în vigoare a contractului de finanțare, orice modificare a acestuia, nu poate conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile și a procentului
- Secțiunii 1.1 din prezentul Ghid.
pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă și implicit la creșterea valorii totale eligibile a proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare.
- Anexei 6 - Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile
2.4 Conformitatea proiectului cu Ordinul Ministrului Sanatatii
- Anexei 7 - Termeni și definiții
a) Proiectul trebuie sa se regaseasca pe lista unitatilor sanitare eligibile în care se vor realiza investițiile din Programul Operațional Regional 2014-2020 aprobate prin
Ordinul Ministrului Sanatatii .
S-a eliminat urmatoarele criterii : criteriul nr. 8 si criteriul nr.9

Anexa 8.B - Criterii de eligibilitate a proiectului
7. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/
aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decat ale solicitantului conform prevederilor ghidului specific al
7. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi solicitantului .
realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse
de finanţare, altele decat ale solicitantului conform prevederilor ghidului specific al solicitantului .
7.1 Acest criteriu de eligibilitate va fi asumat prin completarea Declarației de eligibilitate, anexa nr 1 la prezentul Ghid si a Declaratiei privind evitarea dublei finantari,
anexa nr. 14 la prezentul Ghid.
7.1 Acest criteriu de eligibilitate va fi asumat prin completarea Declarației de eligibilitate, anexa nr 1 la prezentul Ghid si a
7.2 Proiectul nefinalizat propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data semnării declarației de eligibilitate
Declaratiei privind evitarea dublei finantari, anexa nr. 14 la prezentul Ghid.
si a declaratiei privind evitarea dublei finantari in conformitate cu prevederile acestora.
7.2 Proiectul nefinalizat propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani
7.3 Verificarea îndeplinirii condiției se va face la momentul contractării. Acest criteriu se consideră îndeplinit dacă în etapa de contractare beneficiarul de finanţare solicită
înainte de data semnării declarației de eligibilitate si a declaratiei privind evitarea dublei finantari in conformitate cu
încetarea contractului de finanţare / deciziei de finanţare cu restituirea sumelor acordate şi neutilizate, iar pentru lucrările achitate se vor aplica prevederile art.I, alin.2 al
prevederile acestora.
OUG 30/2018, pentru evitatea dublei finanţări. In acest sens, solicitantul va depune dovada demararii procesului de incetare .
7.3 Verificarea îndeplinirii condiției se va face la momentul contractării.
7.4 . În situaţia în care solicitantul nu face dovada demararii procesului de incetare a eventualelor contracte finanțate din alte surse de finanțare , proiectul va fi respins de
la finanţare
Anexa 8.B - Criterii de eligibilitate a proiectului
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7
Anexa 9 – Anexe la depunerea cererii de finantare

7,1
24. Acolo unde este cazul, solicitantul/ partenerul va trebui să anexeze, în eventualitatea existenței unui contract de
finanțare din fonduri publice, solicitarea rezilierii acestuia.

24. Acolo unde este cazul, solicitantul/ partenerul va trebui să anexeze, în eventualitatea existenței unui contract de finanțare din fonduri publice, dovada demararii
procesului de reziliere. În situaţia în care solicitantul nu face dovada demararii procesului de reziliere a eventualelor contracte finanțate din alte surse de finanțare ,
proiectul va fi respins de la finanţare

Ordinul Ministrului Sănătății

7,2
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Ordinul Ministrului Sănătății
19.1 Acesta trebuie să cuprindă atât lista unităților sanitare/medicale în care se vor realiza investițiile din Programul
Operațional Regional 2014-2020 , cât și asumarea a concordanței acestor tipuri de investiții cu documentele strategice ce
reglementează domeniul infrastructurii medicale, respectiv cu Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, Planurile Regionale 19.1 Proiectul trebuie sa se regaseasca pe lista unitatilor sanitare eligibile în care se vor realiza investițiile din Programul Operațional Regional 2014-2020 aprobate prin
de Sănătate, Master Planurile de Servicii Medicale, cerință menționată expres de către CE în vederea dialogului instutuțional Ordinul Ministrului Sanatatii .
cu autoritățile româmne, în vederea ridicării condiționalității ex ante.
19.2 Acesta va fi emis ulterior publicarii prezentului Ghid, insa nu mai tarziu de momentul depunerii Cererii de finantare.
19. 2 Acesta va fi emis ulterior publicarii prezentului Ghid, insa nu mai tarziu de momentul depunerii Cererii de finantare.

Anexa 10 - Clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul apelurilor de proiecte

Anexa 10 - Clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul apelurilor de proiecte

Articolul 1 – Finanțarea proiectelor nefinalizate

Articolul 1 – Finanțarea proiectelor nefinalizate

(1) Prin prezentul contract de finanțare se acordă finanțare pentru proiecte nefinalizate în condițiile OUG nr. 40/2015 privind (1) Prin prezentul contract de finanțare se acordă finanțare pentru proiecte nefinalizate în condițiile OUG nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor
europene şi pentru completarea unor acte normative.
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
S-au modificat urmatoarele anexe:
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Anexa 1 – Declaratia de eligibilitate
Anexa 3 – Grila de verificare a proiectului
Anexa 4 – Lista de verificare achizitii
Anexa 7 – Termeni si definitii

