
 
 
 
 
 
 
CORRIGENDUM nr. 4 

 

la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 3– „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, Domeniul 
major de intervenŃie 3.3 – „ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru 
intervenŃii în situaŃii de urgenŃă” va cuprinde începând cu data aprobării prezentului corrigendum 
următoarele modificări : 
 
1. În tot cuprinsului ghidului, referirea la “Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei” se modifică 

astfel: “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului” . 
 

 
2. În cadrul SecŃiunii II Reguli pentru cererea deschisă de proiecte, II.1.1 Eligibilitatea 

solicitantului,  punctul 2 : 

 2) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaŃiile de mai jos: 

� este în stare de insolvenŃă,  conform prevederilor Legii nr. 85/2006, privind procedura 
insolvenŃei; 

� a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate 
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forŃă de res 
judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs); 

� a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe 
care autoritatea contractantă le poate dovedi; 

� nu şi-a îndeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurările sociale sau 
plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale Ńării în care sunt stabiliti sau ale 
Ńării autorităŃii contractante sau cele ale Ńării unde se va executa contractul; 

� a fost subiectul unei judecăŃi de tip res judicata pentru fraudă, corupŃie, implicarea în 
organizaŃii criminale sau în alte activităŃi ilegale, în detrimentul intereselor financiare 
ale ComunităŃii Europene. 

� În urma altei proceduri de achizitie sau în urma unei proceduri  de acordare a unei 
finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost găsit vinovat de încălcare gravă  
a contractului datorita nerespectarii obligaŃiilor contractuale. 

se modifică după cum urmează: 

 

(1) Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaŃiilor de plată restante la 
bugetele publice, într-una din situaŃiile de mai jos: 

 obligaŃiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaŃiilor datorate în ultimele 12 luni, 
conform certificatului de atestare fiscală emis de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală 
(valabil pentru toate tipurile de solicitant/ partener A şi B); 

  obligaŃiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaŃiilor datorate în ultimul semestru, 
conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităŃile publice locale  

     

(2) PotenŃialii solicitanŃi şi parteneri nu pot participa la solicitarea de propuneri de proiecte şi 
nu pot deveni beneficiari de finanŃare nerambursabilă, dacă se încadrează în una din 
următoarele situaŃii: 

a) se află în stare de faliment/ insolvenŃă sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau 
de administrare judiciară, au încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea 
economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaŃii sau se află în situaŃii similare 



în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaŃia sau de reglementările 
naŃionale; 

b) reprezentantul legal şi / sau reprezentanŃii partenerilor asociaŃi au suferit condamnări 
definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de 
judecată şi având forŃă de res judicata; 

c) reprezentantul legal şi / sau reprezentanŃii partenerilor asociaŃi au fost subiectul unei 
judecăŃi de tip res judicata pentru fraudă, corupŃie, implicarea în organizaŃii criminale sau în 
alte activităŃi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

d) în urma unei proceduri de acordare a unei finanŃări nerambursabile, din fonduri publice 
comunitare şi/sau naŃionale, a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaŃiilor contractuale. 

 

AtenŃie! CerinŃele de mai sus vor face obiectul DeclaraŃiei de eligibilitate (Model A) care se va anexa 
la Cererea de finanŃare 

 
3.  Având în vedere modificarea Documentului Cadru de Implementare a Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013 (DCI), aprobată prin Ordin comun MDRT nr. 1890/22.07.2010 si MFP cu nr. 
2040/28.07.2010( ca urmare a aprobării OrdonanŃei de UrgenŃă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale) prin care Autoritatea de 
Management pentru Programul OperaŃional Regional a  revizuit valoarea  maximă a proiectelor,  se 
actualizează prevederile Ghidului Solicitantului astfel : 

 
In cadrul SecŃiunii  II. Reguli pentru cererea deschisă de proiecte, II.1.2 Eligibilitatea 
proiectelor , se modifică paragraful corespunzător valorii totale a proiectului astfel: 

 „Valoarea totală a proiectului 

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 10 000 000 lei şi maxim 52.500.000 lei1” 
 
 
4. In cadrul SecŃiunii  II. Reguli pentru cererea deschisă de proiecte,II. 3.3. Întocmirea bugetului,  

se modifica paragraful corespunzator  ordinului de cheltuieli eligibile, după cum urmează: 

Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile de mai sus, aprobată prin Ordinul 
comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor nr. 910/27.09.2007 şi al 
ministrului economiei şi finanŃelor nr. 1742/ 22.10.2007, modificat şi completat cu Ordinul MDRT 
nr.965/5.02.2010 şi MFP nr.761/08.03.2010(M.O. nr.165din 15.03.2010), va fi considerată drept 
cheltuială neeligibilă pentru cofinanŃare prin POR.  

 

 
5. Anexa 2  Lista de echipamente la Ghidul solicitantului se modifică si va avea urmatorul continut: 
 

CATEGORIILE  DE  ECHIPAMENTE  NECESARE  PENTRU  DOTAREA SERVICIILOR  PENTRU 
INTERVENłII ÎN SITUAłII DE URGENłĂ FINANłABILE   PRIN  PROGRAMUL  OPERAłIONAL  

REGIONAL  2007 – 2013 
 

1.Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă 
2.Autospeciale de intervenŃie la accidente colective şi pentru salvări urbane 
3.Autospeciale de cercetare N.B.C.R. ( nuclear, biologic, chimic, radiologic ) 
4.Autospeciale pentru descarcerări grele 
5.Autospeciale complexe de intervenŃie, descarcerare şi acordarea asistenŃei medicale 
de urgenŃă                
6.AmbulanŃe de prim ajutor 
7.AmbulanŃe de reanimare 

                                                 
1Corespunzător valorilor aproximative a 2.286.341,39 euro, respectiv 12.003.292,33 euro, la cursul infoeuro aferent lunii iulie 
2010 



8.Centre de comandă şi control şi echipamente de comunicaŃii aferente 
9.Autospeciale de intervenŃie şi salvare de la înălŃime 

 
 
6. Se modifică/actualizează formatele urmatoarelor anexe la Cererea de finanŃare: 

o Model A  DeclaraŃie de eligibilitate 
o Anexa 2 Lista de echipamente  
o Anexa 4 Grila de verificare a eligibilităŃii 
o Anexa 6. Modelul orientativ al contractului de finanŃare inclusiv anexele acestuia 
  

 

 
 
Varianta consolidată a Ghidului solicitantului este publicată pe website-ul programului, 
www.inforegio.ro  
 
 
Data publicării: 3 septembrie 2010 


