Anexa 1
CORRIGENDUM
Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”,
Domeniul de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” va cuprinde incepând cu data de 25.10.2007 următoarele modificări:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

toate formulările din cadrul ghidului de tipul „şosele de centură (cu statut de drum judeţean)” se vor inlocui
cu „şoselele de centură (cu statut de drum judeţean şi/sau urban)”
la pagina 13 se va introduce următoarea definiţie: „osele de centură : Drumuri de tranzit care ocolesc
localităţile urbane, situate in extravilanul şi/sau intravilanul acestora, cu statut de drum judeţean şi/sau
local, aflate in administrarea autorităţiilor publice locale (Consiliul Judeţean sau Consiliul Local)”.
la pagina 26, formularea “La certificatul de urbanism vor fi anexate, în copie, avizele/ acordurile/ studiile
de specialitate cerute prin acesta, conform art. 16 din Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 1430/2005 (MO nr. 825 bis/13.09.2007), respectiv:

Fişe tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor şi, după caz documentaţiile tehnice necesare
emiterii acestora

Avize şi acorduri obţinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism şi, după caz, studiile
cerute prin certificatul de urbanism”
se va inlocui cu formularea „La certificatul de urbanism va fi anexată fişa tehnică privind condiţiile de
protecţia mediului conform art. 16 din Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
1430/2005 (MO nr. 825 bis/13.09.2005).”
la pagina 27, paragraful referitor la „Avizul Inspectoratului de Stat în Construcţii, privind documentaţiile
tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice” se mută integral la pagina
39, Secţiunea III, Condiţii precontractuale, pct. III.2. Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la
faţa locului inaintea semnării Contractului de finanţare”
la pagina 29, Lista de verificare a Cererii de finanţare, formularea „Certificatul de urbanism şi avizele/
acordurile/ studiile de specialitate cerute prin acesta, în copie” se va inlocui cu formularea „Certificatul de
urbanism şi fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului” iar formularea „Avizul Inspectoratului de
Stat în Construcţii” se anulează.
la pagina 31, regimul achiziţiilor publice, formularea existentă se completează după cum urmează:
„regimul achiziţiilor publice, prin respectarea normelor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.precum şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94 din 26
septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii”.

Anexele la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale”, Domeniul de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” vor cuprinde incepând cu data de 25.10.2007 următoarele
modificări:
1. Anexa 1: Cererea de finanţare, punctul 2.13 „Informare şi publicitate”, formularea „Activitatea de
informare şi publicitate trebuie să se regăsească şi la pct. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.6” se va inlocui cu
formularea: „Activitatea de informare şi publicitate trebuie să se regăsească şi la pct. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8”
2. Anexa 1: Cererea de finanţare, la punctul 4.1 „Bugetul proiectului”, se va introduce o linie distinctă
reprezentând „Alte cheltuieli neeligibile” după modelul anexat.
3. Anexa 1: Cererea de finanţare, la punctul 4.2, Surse de finanţare a proiectului, se introduce o linie
suplimentară care conţine „TVA”. Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează
aplicând procentul de 19% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile), după
modelul anexat.
4. la Modelul B – Declaraţia de eligibilitate : formularea „finanţare din fonduri publice” se va inlocui cu
formularea “ finanţare din fonduri comunitare”.
5. la Modelul F – Curriculum vitae : “Model E” se va citi “Model F”.
6. In cadrul Anexei 3 şi a Modelului E se elimină formularea „Avizul Inspectoratului de Stat in Construcţii”
7. In cadrul Anexei 3 formularea „Certificatul de urbanism şi avizele/ acordurile/ studiile de specialitate
cerute prin acesta, în copie” se va inlocui cu formularea „Certificatul de urbanism şi fişa tehnică privind
condiţiile de protecţia mediului”
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Bugetul proiectului* (model)
Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli
neeligibile

Cheltuieli
eligibile

TOTAL
cheltuieli

TVA**

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1
Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea
terenului

1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea pt protectia mediului
TOTAL CAPITOL 1

2

2.1
2.2

CAPITOL 2
Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Canalizare, alimentare cu gaze naturale,
energie electrică, telefonie, radio-tv,etc
Drumuri de acces
TOTAL CAPITOL 2

3

3.1

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică
Studii de teren (geologice, topografice,
hidrologice)

3.2

Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de constructie

3.3

Proiectare si engineering

3.4

Consultanţa şi expertiză

3.5

Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3

4

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4.1

Constructii si instalatii

4.2

Utilaje şi echipamente

4.3

Mijloace de transport

4.4

Dotari
TOTAL CAPITOL 4

5
5.1

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Organizare de santier

5.1.1

5.1.1. Lucrari de constructii

5.1.2
5.2

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de santier
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finantare
Cheltuieli diverse si neprevazute

5.3
5.4

Alte imobilizări necorporale (programe
informatice)
TOTAL CAPITOL 5

6

6.1
6.2
I
II
III

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL cheltuieli
Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

* conform HG 759/2007 şi Ordinului comun al MDLPL nr.607/ 2007 şi al MEF nr. 914/2007
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli -col 5- (atat cheltuieli
eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

VALOARE GRANT
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Anexa 1
Surse de finanţare a proiectului (model)
NR. CRT.
SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din
care :

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA

II

Contribuţia proprie în proiect, din
care :

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli
eligibile

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli
neeligibile

III

TVA*

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli (atat cheltuieli eligibile,
cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

I

I = Ia + Ib + Ic

Ia

II

valoarea se preia din tabelul
"Bugetul proiectului" col.3 linia
"III.Total general"
valoarea se preia din tabelul
"Bugetul proiectului" col.4 linia
"III.Total general"
valoarea se preia din tabelul
"Bugetul proiectului" col.6 linia
"III.Total general"
II = IIa + IIb

IIa

= Ib * 2%

IIb

= Ia

III

valoarea se preia din tabelul
"Bugetul proiectului" col.6 linia
"III.Total general"
= Ib - IIa

Ib

Ic

IV
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