CORRIGENDUM nr. 3

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, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor” se
modifică astfel: “Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei” .
2. În cadrul SecŃiunii I 4 Alocare financiară
cuprindeau si contribuŃia beneficiarului
Fondul alocat
pentru domeniul
de intervenŃie
(milioane Euro)

Denumire

tabelul cu valorile orientative pe regiuni care

Alocare pe regiuni (milioane de euro )
NE

SE

S

SV

V

NV

C

B-I

16,24

13,19

14,16

13,94

10,29

12,03

10,85

8,82

Axa 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii sociale
Domeniul
de
interventie
3.3.
“ÎmbunătăŃirea dotării
cu echipamente a
bazelor operaŃionale
pentru intervenŃii în
situaŃii de urgenŃă”

99,52

va fi completat cu tabelul cu alocarea financiara care include FEDR şi buget naŃional
Regiunea
Alocarea
financiară
Fonduri alocate
prin FEDR şi
Bugetul de Stat

Total

Nord
Est

Sud
Est

Sud

Sud
Vest

Vest

Nord
Vest

Centru

BI

99,52

16,24

13,19

14,16

13,94

10,29

12,03

10,85

8,82

97,52

15,92

12,92

13,88

13,66

10,08

11,79

10,63

8,64

3. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.383/2008 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.2.2. – criterii de evaluare strategică
 II.4.4 – evaluarea strategică a proiectului
 precum şi toate referirile cu privire la evaluarea strategică din cuprinsul
ghidului
4. Se actualizează prevederile Ghidului Solicitantului în conformitate cu prevederile HG nr. 457 din
2008 privind stabilirea cadrului instituŃional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea
instrumentelor structurale, ale O.G. nr. 29/ 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. 491/2008 privind modificarea şi completarea HG nr.
759/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 385 din 21 mai 2008.
5. În cadrul SecŃiunii II Reguli pentru licitaŃia deschisă de proiecte, II.1.2 Eligibilitatea
proiectelor se modifică denumirea operaŃiunii:
„ÎmbunătăŃirea dotării cu vehicule şi echipamente a bazelor operaŃionale regionale şi
judeŃene pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă”
astfel
„AchiziŃionarea de vehicule şi echipamente specifice pentru bazele operaŃionale
regionale şi judeŃene, pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă”
6. În cadrul SecŃiunii II.3.1. Completarea cererii de finanŃare se includ informaŃiile cu privire la
Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinse în nota de clarificări emisă de AMPOR în luna
februarie 2009.
7. În cadrul SecŃiunii II 4 Procesul de evaluare şi selecŃie a Cererii de finanŃare se va modifica după
cum urmează:
„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)”

9. 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.”
10. Se va elimina SecŃiunea II.4.2 Verificarea eligibilităŃii cererii de finanŃare.
11. În cadrul SecŃiunii II.4.2 Evaluarea tehnică şi financiară a 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”.
12. Se modifică linia aferentă operaŃiunii din cadrul Anexei 4 Grila de verificare a eligibilităŃii,
conform punctului 5 de mai sus.
13. S-au adus completări tuturor referirilor care privesc Hotărârea Consiliului de AdministraŃie al
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară (inclusiv în cuprinsul anexelor: Grila de verificare a
conformităŃii administrative, grila de verificare a eligibilităŃii, Opis). CerinŃa referitoare la
Hotărârile Consiliului de AdministraŃie se completează astfel: Hotărârea Consiliului de
AdministraŃie/organului abilitat (conform prevederilor legale în vigoare, aşa cum reiese din
documentele statutare).
14. S-a corectat lista cheltuielilor eligibile prin eliminarea menŃiunii privind Amortizarea.
15. Se introduc precizări în cadrul secŃiunii referitoare la AchiziŃii publice precum şi cu privire la
documentele copie depuse la Cererea de finanŃare.
16. S-au introdus clarificări cu privire la modificările apărute în componenŃa echipei de proiect în etapa
precontractuală.
17. În cadrul SecŃiunii II.3.1. Completarea cererii de finanŃare:



Se elimină cerinŃa privind anexarea Rezumatului proiectului (model A) la formularul
cererii de finanŃare
pentru documentele statutare ale ADI- Actul constitutiv, se elimină paranteza de
la litera g).

18. S-au adus clarificări în cadrul SecŃiunii II.3.2 Lista de verificare a Cererii de finanŃare şi s-a
eliminat linia aferentă rezumatului proiectului .
19. Se modifică conŃinutul SecŃiunii II Reguli pentru licitaŃia deschisă de proiecte, prin completarea
secŃiunii II.4.5 ContestaŃii care devine II 4.3 ContestaŃii conform prevederilor manualului de
proceduri revizuit- procedura de evaluare, selecŃie şi contractare.
20. În cadrul SecŃiunii III CondiŃii precontractuale se introduc precizări cu privire la:




obligativitatea prezentării de către solicitant a Avizului Natura 2000 cu ocazia
vizitei la fata locului numai în cazul proiectelor propuse a fi implementate în arii
naturale protejate de interes comunitar, dacă este cazul
documente de eligibilitate care se verifică în cadrul vizitei la faŃa locului

21. Actualizarea SecŃiunii IV Drepturile şi obligaŃiile beneficiarului în conformitate cu modificările
legislative, inclusiv completarea referitoare la obligativitatea din cadrul secŃiunii de Informare şi
publicitate cu privire la montarea plăcilor permanente prin care se vor face cunoscute acŃiunile
Uniunii Europene.
22. Se modifică/actualizează formatele unor anexe la Cererea de finanŃare: Cererea de prefinanŃare,
Cererea de rambursare, Contractul de finanŃare, Opis, ReferinŃe legislative.

