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CORRIGENDUM nr. 3 
 
 
Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul major de 
intervenŃie 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 
va cuprinde următoarele modificări: 
 

1. Pe tot cuprinsului ghidului, referirea la “Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor” 
se modifică în referire la “Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei” ori de câte ori aceasta 
apare. 

 
2. În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.195/2005 privind protecŃia 

mediului, aşa cum a fost modificată şi completată prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 
164/2008, alin. (4) al art. 52 nu mai prevede necesitatea obŃinerii avizului Natura 2000 pentru 
orice proiect finanŃat din fonduri comunitare şi astfel în ghidul solicitantului se vor face 
următoarele modificări: 

- În cadrul SecŃiunii I, capitolul I.5 „Glosar de termeni” se modifică definiŃia Avizului 
Natura 2000, astfel: „Act administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecŃia 
mediului, care conŃine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiŃiile de 
realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în 
reŃeaua ecologică Natura 2000”. 

- În cadrul SecŃiunii III.3.  Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la faŃa 
locului înaintea semnării Contractului de finanŃare se modifică conŃinutul paragrafului 
corespunzător Avizului NATURA 2000, astfel:  
„Avizul NATURA 2000, prin care se dovedeşte că proiectul nu generează un impact 
negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare şi a 
ariilor de protecŃie specială avifaunistică), dacă este cazul.  
AtenŃie! In conformitate cu prevederile OUG nr. 164/2008, „orice plan ori proiect care nu 
are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale 
protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod 
individual ori în combinaŃie cu alte planuri sau proiecte, este supus unei evaluări 
adecvate a efectelor potenŃiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, 
Ńinându-se cont de obiectivele de conservare a acesteia, potrivit legislaŃiei specifice în 
domeniu. Procedura de evaluare adecvată se finalizează cu emiterea avizului Natura 2000 
sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, după caz.” 
În cazul cererilor de finanŃare depuse în cadrul Programului OperaŃional Regional se va 
solicita prezentarea avizului Natura 2000 în etapa precontractuală, de vizită la faŃa 
locului numai în cazul proiectelor propuse a fi implementate în arii naturale protejate de 
interes comunitar. 
SolicitanŃii de finanŃare vor trebui să respecte prevederile legislaŃiei în vigoare cu privire 
la actele de reglementare privind protecŃia mediului şi cu privire la procedura de 
reglementare specifică acestor acte aşa cum sunt acestea reglementate prin OrdonanŃa 
de urgenŃă a guvernului nr. 164/2008”. 

 
3. În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr.1083/2006 privind stabilirea 

prevederilor generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune, în ceea ce priveşte anumite proiecte generatoare de venituri, 
amendat prin Regulamentului Consiliului nr.1341/2008, alin. (5) al art. 55 se înlocuieşte cu 
următorul text: „(5) Alineatele (1)-(4) ale prezentului articol se aplică numai operaŃiunilor 
cofinanŃate de FEDER sau de Fondul de coeziune, al căror cost total este mai mare de 1.000.000 
EUR.” şi astfel, în ghidul solicitantului se vor face următoarele modificări: 

- În cadrul SecŃiunii II.1.2. Eligibilitatea proiectelor, Criterii specifice de eligibilitate se 
va elimina următorul paragraf: „Eventualele venituri obŃinute ca urmare a utilizării 
spaŃiilor modernizate şi a echipamentelor achiziŃionate în scopul lor iniŃial şi numai de 
către respectivul  furnizor de servicii sociale, vor fi estimate în vederea calculării valorii 
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nerambursabile a proiectului din totalul cheltuielilor eligibile. A se vedea în acest sens 
Anexa 13 Modul de calcul al asistenŃei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de 
venit.” 

- Din Ghidul Solicitantului, Lista de verificare a conformităŃii administrative se va elimina 
rândul corespunzător „Calculului asistenŃei nerambursabile în cazul proiectelor 
generatoare de venit”. 

- În cadrul SecŃiunii IV. Drepturile şi obligaŃiile beneficiarului se va elimina următorul 
paragraf: 
„Pentru proiectele generatoare de venituri 
Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind 
prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezintă orice operaŃiune 
care implică o investiŃie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenŃe 
suportate direct de utilizatori, sau orice operaŃiune care implică vânzarea sau închirierea 
unui teren sau a unui imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăŃi. 
În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr.1083/2006, prevederile 
privind proiectele generatoare de venituri nu se aplică proiectelor care fac obiectul 
reglementărilor privind ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de 
înfiinŃare a ComunităŃilor Europene.  
Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească 
valoarea curentă a costului investiŃiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din 
această investiŃie într-o anumită perioadă de timp pentru: 

� investiŃii în infrastructură;  sau 
� alte proiecte în care se pot estima valoarea veniturilor în avans. 

În situaŃiile în care nu tot costul investiŃiei este eligibil pentru co-finanŃare, venitul net 
va fi alocat  pro rată la partea eligibilă şi ne-eligibilă a costului investiŃiei.  
Aplicarea prevederilor comunitare privind veniturile generate de proiect în cadrul 
Programului OperaŃional Regional 2007-2013 se realizează astfel: 

� În faza de evaluare a proiectelor, în Cererea de finanŃare beneficiarii menŃionează dacă 
proiectului este generator de venituri. Din analiza cost beneficiu, se stabilesc veniturile 
nete generate de proiect şi se deduc acestea din costul investiŃiei, stabilindu-se astfel 
costurile eligibile ale proiectului pentru finanŃare din Programul OperaŃional Regional. 

� În faza de implementare a proiectelor, se va realiza o monitorizare a veniturilor generate 
de proiect atât pe perioada de implementare a proiectelor, cât şi pe o perioadă de 5 ani 
de la finalizarea , conform prevederilor art. 55 alin. 3 din Regulamentul General 
nr.1083/2006. 
Ca menŃiune importantă: 

� în faza de evaluare se iau în considerare veniturile nete, ca diferenŃă între costurile de 
operare şi venituri; 

� în faza de implementare se ia în considerare întreaga valoarea a veniturilor.” 
 
- În cadrul Anexei 3 Grila de verificare a conformităŃii administrative, se va elimina 

rândul corespunzător „Calculului asistenŃei nerambursabile în cazul proiectelor 
generatoare de venit” 

- În cadrul Modelului E - OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANłARE se va elimina 
rândul corespunzător „Calculului asistenŃei nerambursabile în cazul proiectelor 
generatoare de venit”  şi rândul corespunzător „Avizului Consiliului tehnico-economic 
privind Studiul de fezabilitate/ documentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃii, dacă 
este cazul” 

- Se va elimina Anexa 13 Modul de calcul al asistenŃei nerambursabile în cazul 
proiectelor generatoare de venit. 

 
4. SecŃiunea II.4. Procesul de evaluare şi selecŃie a Cererii de finanŃare se va modifica după cum 

urmează: 
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„Procesul de evaluare şi selecŃie a proiectului se va derula în următoarele etape: 
� Verificarea conformităŃii administrative şi a eligibilităŃii cererii de finanŃare 
� Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecŃia proiectelor)” 
 

5. SecŃiunea II.4.1 Verificarea conformităŃii administrative a cererii de finanŃare se va modifica 
după cum urmează: 
„SecŃiunea II.4.1 Verificarea conformităŃii administrative şi a eligibilităŃii cererii de finanŃare 

După depunerea Cererii de finanŃare, Organismul Intermediar va verifica, din punct de vedere 
formal şi al respectării criteriilor de eligibilitate, Cererea de finanŃare.  
Verificarea conformităŃii administrative va urmări, în principal, existenŃa şi forma Cererii de 
finanŃare şi a anexelor, precum şi valabilitatea documentelor.  
Verificarea eligibilităŃii va avea în vedere respectarea criteriilor aferente eligibilităŃii 
solicitantului şi a proiectului, respectiv condiŃii privind tipul solicitantului, încadrarea proiectului 
în operaŃiunile finanŃabile, dreptul de proprietate asupra imobilului obiect al proiectului, 
capacitatea financiară şi operaŃională a solicitantului, valoarea proiectului, durata proiectului, 
respectarea legislaŃiei comunitare pe domenii specifice, inclusiv a reglementărilor financiare 
comunitare. 
Conformitatea administrativă se va verifica pe baza criteriilor din grila  prezentată în Anexa 3 la 
prezentul Ghid, iar eligibilitatea pe baza criteriilor din grila prezentată în Anexa 4 la prezentul 
Ghid. 
Organismul Intermediar poate solicita, de maxim trei ori, clarificări privind Cererea de finanŃare. 
Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiŃiile şi termenul limită specificate în 
solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiŃii duce la respingerea Cererii de finanŃare. 
Numai cererile de finanŃare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc 
toate criteriile din Grila de verificare a conformităŃii administrative) şi eligibile (care 
îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a eligibilităŃii) sunt admise în următoarea 
etapă a procesului de evaluare, evaluarea tehnică şi financiară. 

Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării conformităŃii administrative şi a 
eligibilităŃii Cererii de finanŃare se va face în scris, de către Organismul Intermediar în termen de 
10 zile lucrătoare de la data înregistrării Cererii de finanŃare la OI/ADR, dacă nu se vor solicita 
clarificări; în caz contrar, perioada se poate prelungi.” 

 
6. Se va elimina SecŃiunea II.4.2 Verificarea eligibilităŃii cererii de finanŃare.  
 
7. În cadrul SecŃiunii II.4.2 Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecŃia proiectului) se 

modifică paragraful corespunzător notificării solicitantului asupra rezultatului evaluării tehnice şi 
financiare, după cum urmează: „Notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării tehnice şi 
financiare a proiectelor se va face în scris, de către Organismul Intermediar în aproximativ 35 de 
zile lucrătoare de la data înregistrării Cererii de finanŃare la OI / ADR, dacă nu se vor solicita 
clarificări; în caz contrar perioada se poate prelungi”. 

 
8. La SecŃiunea IV. Drepturile şi obligaŃiile beneficiarului, AchiziŃii publice se adaugă paragraful: 

„În ceea ce priveşte atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare sau de servicii (achiziŃiile), în 
vederea implementării proiectului, se vor respecta, după caz instrucŃiunile prevăzute în Anexa 14 
„InstrucŃiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii” (aceste 
instrucŃiuni au la bază şi sunt în conformitate cu OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).” 

 
9. Se adăugă la SecŃiunea V. Anexe la Ghidul Solicitantului, Anexa 14. InstrucŃiuni privind 

atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii. 
 

10. Din Anexa 4 Grila de verificare a eligibilităŃii se va elimina cuvântul „privat” din formularea  
„Furnizorul privat de servicii sociale are o vechime de cel puŃin un an de la înfiinŃare, la data 
depunerii cererii de finanŃare”. 
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