
 
Nr. Intrebare Raspuns 

 
 
 
1. 

Completarea cererilor de finantare 
Un CJ a facut experiza tehnica pentru doua drumuri judetene, iar DALI a fost elaborat pentru 
fiecare drum judetean. 
Este o problema faptul ca expertiza tehnica s-a realizat pentru doua drumuri judetene si nu 
doar pentru  drumul judetean care face obiectul cererii de finantare? 
 

Nu ar fi o problema expertiza comuna, atata timp cat DALI sunt separate, adica pe 
fiecare drum in parte. Ramane de clarificat cum se  va realiza  incadrarea costului 
acestei expertize comune in buget: 
-Daca ambele drumuri vor fi depuse pe POR, atunci expertiza va fi cuprinsa in 
bugetul unuia dintre proiecte; 
-Daca doar un drum este pe POR iar celalalt din alte surse, atunci in buget expertiza 
tehnica va putea fi inclusa, insa trebuie vazuata modalitatea de separare a valorii 
totale pe fiecare din cele doua drumuri. 

 
 
 
2. 

In situatia unui drum pentru care  exista cadastru integral, cu excepția podurilor se poate 
sustine la finanțare obiectivul pentru care exista cadastru (partea carosabila) fara a se 
interveni la poduri? 
 
 

Activitatea eligibila in cadrul PI 6.1 este modernizarea si reabilitarea pentru 
îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței 
etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate 
în domeniul public) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee 
compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri 
județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu 
reteaua TEN-T. 
Deci, pentru ca proiectul sa fie eligibil va trebui sa fie asigurata continuitatea 
drumului. Daca podurile nu sunt incluse in proiect, va trebui sa justificati ca sunt in 
stare foarte buna. In cazul in care intentionati sa sa le includeti in proiect, va trebui 
sa prezentati documente de proprietate pentru toata suprafata pe care se propune 
interventii in cadrul proiectului. 
 

3. 
 Completarea cererilor de finantare 
Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici in cazul unui parteneriat 
 

Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se emite atat de catre liderul 
de parteneriat, cat si de catre parteneri 

4. 

Secţiunea 4.1 Anexe obligatorii la cererea de finanţare, pct 14 Documentaţia Tehnico-
Economica 
Pentru cazul în care se anexează Proiectul tehnic se va depune şi documentaţia SF/DALl 
care a stat la baza Întocmirii Proiectului tehnic. Formatul acestuia va fi scanat, tip pdf. 
……………. 
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la 
data depunerii cererii de finanţare, explicaţiile şi documentele ce trebuie anexate cu 
privire la cele de mai sus, sunt detaliate în cadrul Ghidului solicitantului -Condiţii generate 
de accesare c fondurilor în cadrul POR 2014-2020, subsecţiunea 7,4.1., punctul 13. 
Documentaţia tehnico-economică trebuie să nu fi fost elaborată/revizuita/reactualizată cu 
mal mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, iar devizul general cu cel 
mult 12 luni inainte de depunerea cererii de finanţare în cazul documentaţiilor tehnico-
economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea cererii de finanţare. 
Daca solicitantul a achiziţionat serviciul de proiectare în vederea elaborării Proiectului 
tehnic sau chiar a recepţionat Proiectul tehnic, în baza Documentaţiei tehnico-economice 
mai veche de 2 ani, trebuie actualizat numai devizul general la această fază de 
proiectare. 
In situaţia contractelor de lucrări încheiate sau a lucrărilor demarate se va anexa la 
documentaţie Proiectul tehnic însoţit de devizul general/ întocmit conform HG 28/2008 
actualizat si expertiza tehnica, urmând ca evaluarea tehnica şi financiara + PT să se 
realizeze in baza acestora. 
 

Clarificari cu privire la interpretare Sectiunea 4.1, sectiunile prezentate in coloana din 
stanga: 
 
In cazul în care documentaţia tehnico-economfcă (SF/DALl) care a stat la baza PT e 
mai veche de 2 ani, trebuie actualizat doar devizul general si expertiza tehnica. 
în cazul proiectelor pentru care lucrările au fost demarate, conform ghidului, se 
anexează PT. 
 



5. 

Grila CAE, pct.XX. Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 
demarată,  însă  investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care 
lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea  cererii de finanțare s-a 
anexat, în format electronic, tip  pdf, contractul de lucrări încheiat, inclusiv cu toate 
adiţionale încheiate la acesta? 
Contractul de lucrări a fost semnat după data de 01.01.2014? 
S-au anexat:  
1.procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor? 
2.documentele cadastrale privind intabularea acestora, după caz? 
3.Autorizaţia de construire? 
4.Devizele generale detaliate ale: lucrărilor executate şi platite,  lucrarilor executate şi 
neplătite, lucrărilor rămase de  executat? 
5.Raportul privind stadiul fizic al investitiei (Model I- Ghidul solicitantului -Condiții 
generale)? 
6.Raportul și devizele suntasumate de către reprezentantul legal al socitantului, de către 
dirigintele de şantier şi de către constructor? 

Interpretare Grila CAE, pct XX 
Solicitările din grila CAE pentru PI 6.1. s-au făcut pe tipuri de documente (Declaraţii, 
documente de proprietate, DTE. Documente privind reprezentantul legal,.., etc), nu 
pe cazuri specifice (pentru proiecte depuse SF/DALI, pentru proiecte cu PT depus, 
pentru proiecte cu contract de Lucrări, proiecte începute etc). Depunerea proiectului 
tehnic este un item corespunzător documentaţiei tehnice. Astfel după enumerarea 
tipurilor de documente necesare, general valabile, s-au făcut şi completări 
corespundătoare cazurilor specifice, astfel, informaţia nu a devenit redundantă, fiind 
clara, completă şi concisă. 
în acest sens, pentru o mai bună înţelegere un alt exemplu; în cazul Lucrărilor 
începute este obligatorie depunerea Hotărârii de aprobare a proiectului. Nici această 
cerinţă nu se regăseşte la criteriul XX de mai sus, ci la criteriul XXV.  
Astfel, toate cerinţele prevăzute de ghidul specific se regăsesc în grila CAE la 
punctele corespunzătoare subiectului abordat. 

6. 
Se poate utiliza stampila cu semnatura in semnarea cererii de finantare si a documentelor 
anexate? 

Niciunul din urmatoarele documente: Ghidul Specific 6.1, Ghidul Solicitantului Conditii 
generale, ghidurile specific celorlalte prioritati de investitii NU prevad posibilitatea 
aplicarii stampilei si semnatura. 

7. 

Referitor la documentele de proprietate ce trebuie prezentate Se poate depune HG publicata in Monitorul Oficial daca din aceasta se poate 
identifica intreaga suprafata pe care se propune investitia (lungime si latime). Daca 
nu se poate identifica intraga suprafata, este nevoie de a se prezenta documente 
cadastrale, planul de amplasament OCPI si planul de situatie realizat de catre 
proiectant, vizat de OCPI. 
   

 


