CORRIGENDUM nr. 3

Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul major de
intervenŃie 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” va
cuprinde următoarele modificări:
1. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.383/04.11.2008 privind modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare
strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a acestora, se elimină
următoarele capitole:
- II.2.1. – criterii de selecŃie
- II.2.2 – criterii de evaluare strategică
- precum şi toate referirile cu privire la evaluarea strategică din cuprinsul ghidului.
2. Se actualizează prevederile Ghidul Solicitantului în conformitate cu prevederile HG nr.
457/21.04.2008 privind stabilirea cadrului instituŃional pentru coordonarea, implementarea şi
gestionarea instrumentelor structurale, O.G. nr. 29/31.01.2007 privind modul de alocare a
instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi a co-finanŃării alocate de la bugetul de stat, inclusiv
din Fondul naŃional de dezvoltare, în bugetul instituŃiilor implicate în gestionarea instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă inclusiv modificările aduse prin
O.G. nr.19/16.07.2008 precum şi prevederile HG nr. 491/14.05.2008 privind modificarea şi
completarea HG nr. 759/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 385/21.05.2008.
3. Se completează în cadrul glosarului de termeni din Ghidul Solicitantului definiŃia lucrărilor de
intervenŃii, după cum urmează: „Lucrări la construcŃii existente, inclusiv instalaŃiile aferente,
asimilate obiectivelor de investiŃii, care constau în: reparaŃii capitale, transformări, modificări,
modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenŃii pentru prevenirea
sau înlăturarea efectelor produse de acŃiuni accidentale şi calamităŃi naturale, efectuate în scopul
asigurării cerinŃelor esenŃiale de calitate şi funcŃionale ale construcŃiilor, potrivit destinaŃiei lor
(Art. 3, alin.d) HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei tehnicoeconomice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 48 din 22 ianuarie 2008”.
4. În cadrul secŃiunii I.4. Alocare financiară( orientativă) tabelul:

Regiunea
Alocarea
financiară
orientativa
(mil.)

Nord Est

28.33

Sud Est

23.00

Sud

Sud Vest

24.70

24.32

Vest

17.95

Nord Vest

20.99

Centru

18.91

BI

15.38

se înlocuieşte cu tabelul:
Regiunea
Alocarea
financiară
orientativa
(inclusiv
contribuŃie
beneficiar)
(mil. euro)

Nord Est

Sud Est

Sud

Sud Vest

Vest

Nord Vest

Centru

BI

28.33

23.00

24.70

24.32

17.95

20.99

18.91

15.38

1

Din care:
Fonduri
alocate
prin FEDR
şi Bugetul
de Stat
(mil.
euro)

27.76

22.54

24.21

23.83

17.59

20.57

18.54

15.07

5. Se înlocuieşte în cadrul Ghidului Solicitantului formularea „Studiul de fezabilitate/ documentaŃia
de avizare a lucrărilor de intervenŃii nu trebuie să fi fost elaborat(ă) / revizuit(ă) / reactualizat(ă)
cu mai mult de 1 an înainte de data depunerii Cererii de finanŃare” cu formularea „DocumentaŃia
tehnico-economică nu trebuie să fi fost elaborată / revizuită / reactualizată cu mai mult de 24
luni înainte de data depunerii Cererii de finanŃare” şi se completează cu formularea „În cazul
documentaŃiei tehnico-economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii
cererii de finanŃare, respectiv între 13 şi 24 de luni înainte de data depunerii cererii de
finanŃare, solicitantul de finanŃare va prezenta un deviz general actualizat cu cel mult 12 luni
înainte de data depunerii cererii de finanŃare”.
6. Se va înlocui în cadrul SecŃiunii II.3.1. Completarea cererii de finanŃare şi Anexei 3 Grila de
verificare a conformităŃii administrative din Ghidul solicitantului formularea „DocumentaŃia de
avizare a lucrărilor de intervenŃii/ studiul de fezabilitate, în copie respectă formatul standard
recomandat de Ghidul Solicitantului, în cazul documentaŃiilor elaborate după intrarea în vigoare a
HG 28/2008 pentru aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente
investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii” cu formularea „DocumentaŃia tehnico-economică,
în copie, este depusă la dosarul cererii de finanŃare”, formularea „DocumentaŃia de avizare a
lucrărilor de intervenŃii/ studiul de fezabilitate nu a fost elaborat(ă) / revizuit(ă) / reactualizat(ă)
cu mai mult de 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanŃare” cu formularea
„DocumentaŃia tehnico- economică nu a fost elaborată / revizuită / reactualizată cu mai mult de
24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanŃare”, formularea „Copie după Hotărârea
autorităŃii administraŃiei publice locale/ organele abilitate ale solicitantului de aprobare a
documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii/ studiului de fezabilitate” cu formularea
„Copie după Hotărârea autorităŃii administraŃiei publice locale/ organele abilitate ale
solicitantului de aprobare a documentaŃiei tehnico-economice”. De asemenea, se va elimina
formularea „Copie după avizul Consiliului Tehnico-economic pentru documentaŃia de avizare a
lucrărilor de intervenŃii/ studiul de fezabilitate, dacă este cazul”.
7. La SecŃiunea II.3.2 Lista de verificare a cererii de finanŃare din Ghidul Solicitantului se adaugă
următoarele: „ATENTIE! Cererea de finanŃare şi anexele-formular, completate conform
instrucŃiunilor din ghid, precum şi celelalte anexe cerute prin prezentul ghid constituie dosarul
cererii de finanŃare.
Solicitantul de finanŃare trebuie să întocmească un original şi 3 copii ale dosarului cererii de
finanŃare.
Paşii pe care trebuie să îi parcurgă Solicitantul de finanŃare în întocmirea dosarului original al
Cererii de finanŃare sunt:
•

Se completează un formular al Cererii de finanŃare conform instrucŃiunilor din prezentul ghid şi a
instrucŃiunilor din formularul standard; se recomandă ca formularul Cererii de finanŃare să nu fie
tipărit faŃă-verso!

•

Se ataşează la Cererea de finanŃare anexele, în ordinea prevăzută mai jos, în lista de verificare a
conformităŃii administrative; se recomandă ca între Cererea de finanŃare şi anexe precum şi între
anexe să se introducă o pagină despărŃitoare cu titlul anexei respective (aceasta pagină nu va fi
numerotată!)
ATENłIE! Unele anexe la dosarul original al Cererii de finanŃare sunt copii ale unor
documente care se regăsesc în original numai la sediul beneficiarului (e.g documente referitoare

o
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la situaŃiile financiare ale solicitantului, fişe de post, documente cadastrale etc). Copiile după
aceste documente vor fi ştampilate/marcate cu menŃiunea ”conform cu originalul” înainte de a fi
puse la dosarul Cererii de finanŃare.
•

o

o

Cererea de finanŃare şi anexele la aceasta se semnează de către responsabilul legal al
solicitantului sau împuternicitul acestuia, pe fiecare pagină (sau se ştampilează cu ştampila
purtând semnătura reprezentantului legal, dacă Solicitantul dispune de astfel de facilitate), în
partea dreapta, în josul paginii şi se ştampilează pe fiecare pagină, lângă semnătură.
ATENłIE! Dacă sunt documente elaborate faŃă-verso (e.g Studiu de fezabilitate etc),
Solicitantul va numerota în ordine cronologică fiecare filă (faŃă-verso) şi va ştampila fiecare filă
(faŃă-verso) conform celor de mai sus.
Pagina opis va fi pagina 0 a cererii de finanŃare.

•

După ce documentele care constituie dosarul cererii de finanŃare sunt numerotate şi ştampilate se
întocmeşte opisul.

•

Documentele care constituie dosarul Cererii de finanŃare se leagă (recomandat a se îndosaria în
biblioraft/ bibliorafturi, numerotate volumul I, volumul II, etc.) în ordinea prevăzută mai jos, în
lista de verificare a conformităŃii administrative.

•

Înainte de a îndosaria originalul dosarului cererii de finanŃare, Solicitantul va multiplica în trei
exemplare documentaŃia. Documentele pot fi copiate faŃă- verso. Fiecare copie se va lega
/îndosaria ca şi originalul dosarului cererii de finanŃare”.

8. Se modifică în cadrul Ghidului Solicitantului SecŃiunea II.4.5 ContestaŃii, în secŃiunea II.4.4
ContestaŃii, după cum urmează: „Un solicitant de finanŃare nerambursabilă care se consideră
nedreptăŃit de rezultatele procesului de evaluare şi selecŃie pentru cererea de finanŃare depusă
de acesta pentru finanŃare, poate formula în scris o contestaŃie care va fi trimisă spre soluŃionare
AutorităŃii de management pentru Programul OperaŃional Regional.
ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde:

Datele de identificare a contestatarului,

Numărul de referinŃă a cererii de finanŃare şi titlul proiectului

Obiectul contestaŃiei

Motivele de fapt şi de drept,

Dovezile pe care se întemeiază

Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.

Dovada calităŃii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii

Copia scrisorii OI de înştiinŃare cu privire la rezultatul etapei de evaluare şi selecŃie care
face obiectul contestaŃiei.
ContestaŃiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura
ministerului, în atenŃia Directorului General al AM POR. O copie a respectivei contestaŃii va fi
transmisă spre informare de către contestatar şi organismului intermediar unde a fost depusă
cererea de finanŃare şi unde s-a desfăşurat procesul de evaluare.
ContestaŃia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înştiinŃării de
către OI a rezultatului oricărei etape a procesului de evaluare şi selecŃie.
Contestatarul poate să depună probe noi în susŃinerea cauzei în interiorul primelor 20 de zile din
cadrul celor 30 de zile calendaristice în care se face analiza acesteia.
ContestaŃiile vor fi soluŃionate de către AM POR în termen de 30 de zile calendaristice de la data
înregistrării contestaŃiei al minister.
În situaŃia în care, expertul căruia i s-a repartizat contestaŃia spre soluŃionare constată că este
necesară o investigaŃie mai amănunŃită, care va presupune depăşirea termenului de 30 de zile
calendaristice în care se poate emite o opinie asupra contestaŃiei, contestatarul va fi notificat în
scris asupra termenului de soluŃionare cu cel puŃin 3 zile înainte de expirarea termenului de
soluŃionare menŃionat anterior.
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ContestaŃia poate fi retrasă de contestatar până la soluŃionarea acesteia, prin solicitarea in scris
de retragere a contestaŃiei la AM-POR si spre informare la organismul intermediar. Înregistrarea
acestui document se va face tot in registrul de contestaŃii.
Prin retragerea contestaŃiei se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaŃie în interiorul
termenului general de depunere a acesteia”.
9. La SecŃiunea III.1 Depunerea documentaŃiei pentru obŃinerea avizului tehnic al Inspectoratului
de Stat în ConstrucŃii, privind documentaŃiile tehnico-economice pentru obiectivele de
investiŃii finanŃate din fonduri publice şi pentru obŃinerea acordului ISC pentru intervenŃii în
timp asupra construcŃiilor existente, paragrafele: „Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii - I.S.C.,
prin inspectoratele judeŃene în construcŃii, respectiv Inspectoratul în ConstrucŃii al Municipiului
Bucureşti, emite la cerere acordul pentru intervenŃii asupra construcŃiilor existente, indiferent de
categoria de importanŃă a acestora.
În urma analizării şi verificării documentaŃiei tehnice depusă - - se întocmeşte acordul
Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii - I.S.C. sau adresa prin care se menŃionează motivele
respingerii cererii de emitere a acordului.
Acordul Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii - I.S.C. sau adresa prin care se menŃionează
motivele respingerii cererii de emitere a acordului se eliberează în termen de 15 zile de la data
depunerii documentaŃiei complete.
DocumentaŃia depusă, care conŃine şi memoriul tehnic vizat spre neschimbare, se predă
investitorului împreună cu acordul.”
Se modifică după cum urmează:
„In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1299/1620/ 2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinŃelor şi al inspectorului general de stat al ISC pentru modificarea Procedurii
privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. pentru intervenŃii
în timp asupra construcŃiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinŃelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii nr.
486/500/2007, Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii - I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în
construcŃii, emite la cerere acordul pentru intervenŃii asupra construcŃiilor existente, indiferent
de categoria de importanŃă a acestora.
Acordul Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii - I.S.C. sau adresa prin care se menŃionează
motivele respingerii cererii de emitere a acordului se eliberează în termen de 10 zile de la data
depunerii documentaŃiei complete.”
10. Se modifică SecŃiunea III.2 Depunerea şi analiza Proiectului tehnic din Ghidului Solicitantului,
după cum urmează:
„După finalizarea procesului de evaluare tehnică şi financiară, solicitantul va fi notificat de către
Organismul Intermediar asupra rezultatelor acestui proces. În cazul cererilor de finanŃare
acceptate spre finanŃare, solicitantul are obligaŃia depunerii proiectelor tehnice la termenului
limită indicat de către organismul intermediar, termen ce nu poate depăşi o perioadă de 6 luni de
la data notificării. În cazul în care proiectul tehnic nu este depus în acest interval de maxim 6
luni, Cererea de finanŃare va fi respinsă. Proiectul tehnic va fi depus de solicitantul de finanŃare
la sediul organismului intermediar, la termenul indicat, într-un singur exemplar original.
Având în vedere prevederile art.6 din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al
documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de
intervenŃii şi ale Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea instrucŃiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, intrat in vigoare la data publicării acestuia în
Monitorul Oficial, respectiv 11 iulie 2008:
1. Până la intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului nr. 863/2008, solicitanŃii de finanŃare în cadrul
POR vor depune în etapa de verificare a proiectului tehnic, documentaŃia elaborată conform
modelului prezentat în Modelul D 2 „ConŃinutul-cadru al proiectului tehnic” - partea I, anexat
prezentului Ghid. Pentru verificarea proiectului tehnic elaborat până la intrarea în vigoare a
Ordinului nr. 863/2008 se va utiliza grila de verificare prezentată în Anexa 15 „Grila de verificare
a conformităŃii proiectului tehnic”- partea I anexată prezentului Ghid.
2. După intrarea în vigoare a Ordinului nr.863/2008, se va utiliza conŃinutul cadrul al proiectului
tehnic stabilit prin acest ordin şi prezentat în Modelul D 2 „ConŃinutul-cadru al proiectului tehnic”
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– partea a II-a, anexat prezentului Ghid, cu aplicarea prevederilor art.6 din HG nr. 28/2008.
Pentru verificarea proiectului tehnic elaborat până la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 863/2008
se va utiliza grila de verificare prezentată în Anexa 15 „Grila de verificare a conformităŃii
proiectului tehnic”- partea a II-a, anexată prezentului Ghid.
În procesul de analiză a Proiectului tehnic, se va urmări concordanŃa acestuia cu Cererea de
finanŃare, inclusiv cu documentaŃia tehnico-economică, după caz.
După verificarea documentului prezentat, pe baza grilei de verificare a proiectului tehnic
corespunzătoare, organismul intermediar poate solicita clarificări solicitantului de finanŃare.
Clarificările pot viza aspecte de formă (clarificări cu privire la semnături, ştampile, etc.) dar şi
completarea documentaŃiei dacă lipsesc informaŃii sau documente, sau elementele prezentate nu
sunt suficiente pentru ca organismul intermediar să declare proiectul tehnic acceptat. Orice
modificare şi/sau completare necesar a fi adusă documentaŃiei proiectului tehnic trebuie să se
efectueze în termenul de şase luni menŃionat în notificarea organismului intermediar. Cele şase
luni nu includ perioadele în care proiectul tehnic se află în proces de verificare la organismul
intermediar.
A.
În situaŃia în care diferenŃa dintre valoarea totală a investiŃiei rezultată din proiectul
tehnic şi valoarea totală a investiŃiei aşa cum a fost prezentată aceasta în studiul de fezabilitate
(devizul general) şi cererea de finanŃare este de sub 10%, organismul intermediar va solicita
prezentarea aprobării Consiliului Local / Consiliului JudeŃean/ Consiliile Locale ale sectoarelor
Municipiului Bucureşti /Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Ordonatorului de credite,
Adunării Generale a AsociaŃilor / Consiliului Director, organelor de conducere ale unităŃii/
structurii de cult, după caz, privind asumarea noii valori a proiectului. Valoarea totală a
investiŃiei recalculată conform proiectului tehnic (în marja de majorare de 10% faŃă de studiul de
fezabilitate) se supune aceloraşi reguli de eligibilitate a cheltuielilor ca şi bugetul iniŃial.
Solicitantul de finanŃare va reface cererea de finanŃare şi o va depune în etapa precontractuală,
la vizita pe teren, în următoarele situaŃii:
 refacerea bugetului cererii de finanŃare ca urmare a unei majorări a valorii totale a investiŃiei cu
maxim 10% rezultată din proiectul tehnic faŃă de valoarea totală a investiŃiei din studiul de
fezabilitate (în acest caz solicitantul de finanŃare va prezenta şi aprobarea organismului abilitat
pentru noua valoare a proiectului);
 dacă durata lucrărilor de execuŃie prevăzută în graficul de realizare a lucrării din cadrul
proiectului tehnic diferă de durata menŃionată în studiul de fezabilitate şi cererea de finanŃare şi
diferenŃa este justificată;
 dacă prin proiectul tehnic sunt descrise şi justificate mai multe obiecte de investiŃie decât în
studiul de fezabilitate.
B.
În situaŃia în care valoarea totală a investiŃiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic diferă
cu mai mult de 10% de valoarea totală a investiŃiei aşa cum a fost prezentată aceasta în studiul de
fezabilitate (devizul general) şi cererea de finanŃare, şi/sau nu se mai încadrează în limita
maximă stabilită pentru operaŃiunea respectivă, proiectul tehnic va fi considerat neacceptat. În
această situaŃie, cererea de finanŃare va fi respinsă.
La finalul procesului de analiză a Proiectului de execuŃie, solicitantul va fi notificat dacă Proiectul
de execuŃie a fost:

Acceptat fără modificări sau cu modificări (în cazul acceptării cu modificări, solicitantul e
notificat să-şi revizuiască Cererea de finanŃare la punctele afectate de proiectul de execuŃie, în
termenul stabilit de organismul intermediar)

Respins (exemple de posibile motive: schimbarea soluŃiei tehnice propuse prin documentaŃia
tehnico-economică, renunŃarea la anumite acŃiuni prevăzute prin documentaŃia tehnicoeconomică, depăşirea valorii maxime permise pentru operaŃiunea respectivă etc.)
Odată cu depunerea proiectului tehnic, solicitantul de finanŃare nerambursabilă în cadrul POR va
face dovada depunerii proiectul de autorizare a lucrărilor de construire (P.A.C.);
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii se elaborează de proiectanŃi
autorizaŃi, persoane fizice sau juridice, în condiŃiile prevederilor art. 9 din Legea Nr. 50
Republicată*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii privind
autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, şi este extras din proiectul de execuŃie întocmit
conform prevederilor legale în vigoare, în concordanŃă cu cerinŃele certificatului de urbanism, cu
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o
o
o

conŃinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcŃii se întocmeşte pentru:
autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;
autorizarea executării lucrărilor de desfiinŃare - P.A.D.;
autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.
ConŃinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii cuprinde
opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
În situaŃii cu totul excepŃionale, în funcŃie de complexitatea investiŃiei supuse autorizării,
structurile de specialitate constituite potrivit acestei legi vor putea cere prin certificatul de
urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul
Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii - P.A.C./ P.A.D”.

11. La SecŃiunea V. Anexe din Ghidul solicitantului se adaugă:
 „Anexa 15 - Grila de verificare a conformităŃii proiectului tehnic”
 „Modelul D 2 - ConŃinutul cadru al Proiectului tehnic”.
12. Se completează în cadrul Anexei 1 – Cererea de finanŃare, SecŃiunea 4.2 – Surse de finanŃare a
proiectului cu tabelul privind sursele de finanŃare în cazul proiectelor generatoare de venit.
13. Se va înlocui Anexa 14 Modul de calcul al asistenŃei nerambursabile în cazul proiectelor
generatoare de venit cu o metodă de calcul a finanŃării nerambursabile pentru proiectele
generatoare de venit, prin Metoda necesarului de finanŃare ("funding-gap") – Anexa 14.
14. În cadrul Modelului C – DeclaraŃia de angajament din Ghidul Solicitantului se include DeclaraŃia
aferentă proiectelor generatoare de venit.
15. Se modifică în cadrul Modelului C - DeclaraŃia de angajament, formularea „Să furnizez contribuŃia
proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului, in valoare de ………RON
reprezentând xxx % din valoarea totală eligibilă a proiectului” cu formularea „Să furnizez
contribuŃia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului, in valoare de
………RON, reprezentând minimum 2% din costul total eligibil al proiectului”.
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