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1. 1.4 Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1 
 
 

  
Complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de finanţare 
 
c.1)În cazul în care proiectul complementar (sau proiectele complementare) este propus a fi 
finanţat prin O.S 4.1 al POR 2014-2020 sau din alte fonduri ESI, acesta trebuie depus prin 
MySMIS în maximum zece zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare analizate ; 

 
Complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de finanţare 
 
-(c.1)În cazul în care proiectul cu activităţi complementare (sau proiectele) este propus a fi 

finanţat prin O.S 4.1 al POR 2014-2020 sau din alte fonduri ESI, acesta trebuie depus prin MySMIS 

până la data şi ora de închidere a prezentului apel de proiecte (a se vedea secţiunea 2.2 din 

Ghid şi clauzele din Anexa 4.1.5). Întrucât proiectele cu activităţi complementare sunt 

interdependente, se recomandă ca acestea să se elaboreze,  pe cât posibil,  simultan. 

-corelare cu secţiunea 4.3.1.1. 

 
    2. 

2.6. Solicitanții de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte şi 4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor proiectelor (dacă este cazul) 

 

 Secţiunile 2.6 si 4.1 (pct. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secţiunea 4.1 (pct. 3) 
 
Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări de infrastructură fără 
autorizație de construire. 
 
Secţiunea 4.1 (pct. 3) 

Secţiunile 2.6 si 4.1 (pct. 1) 
Se intoduce următorul paragraf: 
 
De asemenea, în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile 
râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se pot încheia 
Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă şi UAT 
oraşul/municipiul/judeţul/comuna (Modelul O), fără ca administraţia bazinală de apă să 
reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ci 
un colaborator care asigură buna implementare a proiectului (a se vedea Obligațiile 
Administraţiei Bazinale din Modelul O). 
 
 
Secţiunea 4.1 (pct. 3) 
Cerinţa este eliminată. 
 
 
Secţiunea 4.1 (pct. 3) 
 
În situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate 
în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se va anexa, în etapa 
precontractuală un acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile 



bazinale de apă şi UAT Oraşul/Municipiul/Judeţul/comuna ce reprezintă solicitantul de 
finanţare. 
 

3. 3.2.1 Investiții privind transportul public local/zonal de călători 
 
 

  Sectiunea a fost completata cu:  
-definiţia „demararii lucrarilor”din art. 2 - Definiţii, punctul 23 din Regulamentul (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014  de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 
 

4.  
4.3.1.1 Încadrarea proiectului şi a activităţilor sale privind investițiile în acţiunile specifice sprijinite 

 în cadrul Obiectivului Specific 4.1 al Priorității de investiții 4e  
 
 

 -Activitatea 8. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru 
călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”), categoria A 
 
 
 
 
 
-Activitatea 2. Construirea/ modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete, 
categoria B 
 
Această activitate se poate realiza independent de alte investiții în infrastructura rutieră 
şi indiferent de categoria funcţională a drumului. 
 
 
 
 
-Activitatea 4. Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, categoria 
B 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 1. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, 
inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport 
inteligente (STI), categoria C 
 
 
 
 
 
Activitatea 2.Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști, categoria C 
 
 
 

-Activitatea 8. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători 
(„e-bilete”  sau „e-ticketing”), categoria A se completează cu:  
 
Această activitate se poate realiza inclusiv în cadrul parteneriatelor cu localităţile din zona 
funcţională urbană, cu respectarea cerinţelor din secţiunile 2.6 şi 3.2.1 din prezentul ghid. 
 
-Activitatea 2. Construirea/ modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete, 
categoria B 
 
Se înlocuieşte cu: În situaţia în care pistele/traseele pentru biciclete fac parte din corpul 
drumurilor, categoria funcţională a drumului nu prezintă relevanţă pentru eligibilitatea 
activităţii. Această activitate se poate realiza independent de investițiile în infrastructura 
rutieră. De asemenea, nu este obligatoriu ca aceste piste/trasee pentru biciclete 
construite/modernizate/extinse  să facă parte din corpul drumurilor.   

 

-Activitatea 4. Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, categoria B 

Se completează cu:   

De asemenea, nu este obligatoriu ca aceste zone/trasee pietonale construite/modernizate/ 

extinse să facă parte din corpul drumurilor.   

 
 
Activitatea 1. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv 
a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI), 
categoria C 
 
Au fost detaliate/completate unele sub-activităţi eligibile şi s-a completat cu Această activitate 
vizează inclusiv localităţile din zona funcţională urbană, cu respectarea cerinţelor din secţiunea 
2.6 din prezentul ghid. 
 
Activitatea 2.Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști, categoria C 
Se completează:  
Această activitate vizează inclusiv localităţile din zona funcţională urbană, cu respectarea 



cerinţelor din secţiunea 2.6 din prezentul ghid. 

6. 5.4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare 
 
 

 7. Studiul de trafic 
 

 

 

 

 

11.1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, asupra 

mijloacelor de transport, bunurilor (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate 

următoarele documente, după caz 

 

 

 

 

14. Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz, de aprobare a 

documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI/Studiul de oportunitate/ PT/contract de de 

achiziţie publică) şi a indicatorilor tehnico-economici 

7. Studiul de trafic se completează cu:  
 
De asemenea, la Cererea de finanțare se poate anexa un studiu de trafic în care sunt tratate mai 
multe proiecte cu activităţi complementare/integrate, cu condiţia ca pentru Cererea de finanţare 
analizată să fie evidenţiată aria de studiu şi contribuţia intervenţiilor (la care se pot adăuga 
investiţiile complementare, după caz) la atingerea Obiectivului specific 4.1 şi a 
indicatorilor/rezultatelor aşteptate generale, conform cerinţelor specifice din ghid. 
 
 
11.1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, asupra mijloacelor de 
transport, bunurilor (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate următoarele 
documente, după caz 
 
Secţiunea se modifică, în sensul ca se vor prezenta, ca documente de proprietate finale Hotărârea 
Guvernului SAU extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, 
cel mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de 
finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. 
 
 
14. Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz, de aprobare a documentaţiei 
tehnico-economice (faza SF/DALI/Studiul de oportunitate/ PT/ contract de de achiziţie publică) şi 
a indicatorilor tehnico-economici se completeaza cu urmatoarea mentiune din Grila CAE (Anexa 
4.1.2 la Ghidul solicitantului): 
 
În cazul în care hotărârea nu corespunde decât parţial cerinţelor, se va solicita în perioada de 
precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial. 
 
 

8.  
5.4.2 Anexele obligatorii la momentul contractării 

 
 



  
 

 

 

 

6.1 Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, asupra mijloacelor 

de transport, bunurilor (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate următoarele 

documente, după caz: 

 

 

 

17. Avizul/Acordul ISC, dacă este cazul 

Se introduce punctul 23, iar punctul 23 iniţial se renumerotează şi devine 24:  
 
23. Dacă este cazul, Acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile 
bazinale de apă şi UAT Oraşul/Municipiul/Judeţul/Comuna 
 
Se va avexa acest document în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile 
şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea administraţiile bazinale de apă. 
 
 
6.1 Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, asupra mijloacelor de 
transport, bunurilor (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate următoarele 
documente, după caz: 
 
Secţiunea se modifică, în sensul ca se vor prezenta, ca documente de proprietate finale 
Hotărârea Guvernului SAU extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și 
încheierea, cel mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a 
contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. 
 
 
17. Avizul/Acordul ISC, dacă este cazul - Acest document se elimină, iar restul documentelor 
solicitate se renumerotează. 
 

9. 6.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului şi Anexa 4.1.3 
 

 Pot intra în etapa de pre-contractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în 

urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minimum 60 de puncte și care 

nu au fost bifate cu NU sau NU au obţinut 0 puncte la niciunul din criteriile menționate în 

Anexele 4.1.3.a-f după caz. 

Punctajul minim se modifică: Pot intra în etapa de pre-contractare proiectele declarate conforme 
și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minimum 50 de 
puncte și care nu au fost bifate cu NU sau NU au obţinut 0 puncte la niciunul din criteriile 
menționate în Anexele 4.1.3.a-f după caz. 

10. 6.7 Etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare 
 

 3. Documente de proprietate aferente dreptului de proprietate publică Secţiunea se modifică, în sensul ca se vor prezenta, ca documente de proprietate finale Hotărârea 
Guvernului SAU extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, cel 
mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în 

caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat, iar sumele plătite vor fi recuperate. 
 
 

11. Anexa 4.1.1 -Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS 

   
A fost actualizată secţiunea 24. Planul de achiziţii. 

12.  
Anexa 4.1.6 Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile 

 Subcategoriile 6 şi 34 Subcategoriile 6 şi 34 se completează astfel:  
Subcategoria 6 - Raportul expertului ANEVAR va fi anexat, cel târziu, la cererea de rambursare 
prin care se solicită decontarea cheltuielilor cu achiziţia imobilelor deja construite. 
respectiv 
Subcategoria 34 - Raportul expertului ANEVAR va fi anexat, cel târziu, la cererea de rambursare 
prin care se solicită decontarea cheltuielilor pentru achiziţia terenului cu sau fără construcţii. 

13. Anexa 4.1.5 CLAUZE SPECIFICE OBIECTIVULUI SPECIFIC 4.1 
 



 
 

  
 
Art. 1 (2) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără 
intervenţia instanţei  de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu 
prezintă Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public şi extrasul de carte funciară 
actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele 
proiectului (acolo unde este cazul) cel mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de 
construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 3 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului contract de finanțare. OI are obligația monitorizării 
termenului de 3 luni anterior menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru 
informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate 
depune nicio cerere de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. 

Se înlocuieşte cu:  
 
Art. 1 (2)Dacă este cazul, AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în 
întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul 
nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de 
proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități 
publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, Hotărârea de Guvern 
de atestare a domeniului public pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul), cel mai 
târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 
un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului contract de finanțare. OI 
are obligația monitorizării termenului de 1 an anterior menționat şi realizarea demersurilor 
necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată 
solicitantul nu poate depune nicio cerere de prefinanţare/rambursare/plată, iar AMPOR nu va 
efectua plăți/rambursări. 
 
Se introduce un nou alineat, 3, iar următoarele alin. se renumerotează. 
 
(3) Dacă este cazul* , beneficiarul are obligația depunerii proiectelor cu activităţi 
complementare din cadrul Obiectivului specific 4.1, cel târziu până la data şi ora închiderii 
prezentului apel de proiecte, în caz contrar AM POR poate dispune rezilierea și recuperarea 
sumelor plătite, în conformitate cu prevederile prezentului contract.   
* În cazul în care solicitantul a prevăzut activităţile complementare minime (infrastructură, 
mijloace de transport şi măsuri de prioritizare a transportului public, dacă este cazul) sau cele 
fără de care nu pot fi atinse obiectivele proiectului, în cereri de finanţare diferite, finanţabile 
prin Obiectivul specific 4.1; 
 
Art. 1, alin. 6, devenit alin. 7, se completează cu litera b, iar următoarele litere se 
renumerotează:  
 
b.Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, pe 
toată perioada de după încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public de călători/hotărârii de dare în administrarea a serviciului de transport public de călători, 
după caz şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a contractului de finanţare, în caz contrar 
AM POR poate dispune rezilierea și recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile 
prezentului contract. 

14. 
Declaraţie de angajament 

 La momentul depunerii Cererii de finanţare 
dacă este cazul Să realizeze demersurile necesare pentru demonstrarea și prezentarea 

documentelor aferente proprietății publice/private, inclusiv pentru înscrierea definitivă a 
acestora, în termenele maxime stabilite, respectiv în cadrul etapei precontractuale, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării privind demararea respectivei 
etape, în condițiile prevăzute de ghidul specific. Prin excepție pentru dreptul de proprietate 
publică termenul maxim pentru care solicitantul se angajează să realizeze demersurile 
pentru înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică și să prezinte extrasul de 
carte funciară actualizat este cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire 
aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în 
vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contratul de finanțare va fi reziliat. 
 
 

 
La momentul depunerii Cererii de finanţare (se pot selecta opţiunile, după caz) 
dacă este cazul, Să realizeze demersurile necesare pentru demonstrarea și prezentarea 

documentelor aferente proprietății publice/private şi/sau pentru înscrierea definitivă a acestora 
în cadrul etapei precontractuale, în termenele maxime stabilite şi în condițiile prevăzute de 
ghidul specific. Prin excepție, pentru dreptul de proprietate publică, termenul maxim pentru care 
solicitantul se angajează să demonstreze înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică și 
să prezinte extrasul/extrasele de carte funciară actualizat/e cu înscrierea definitivă a dreptului 
de proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de 
utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, Hotărârea de 
Guvern de atestare a domeniului public este cel mai târziu la data emiterii autorizației de 
construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data 
intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. 



 
 
La momentul etapei de precontractare 
 
dacă este cazul Să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului 

de proprietate publică și să prezinte Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public şi 
extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate 
publică cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu 
mai târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de 
finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. 
 
 

La momentul etapei de precontractare (se pot selecta opţiunile, după caz) 

dacă este cazul Să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea definitivă a dreptului de 

proprietate publică și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a 

dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, 

rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, 

Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, cel mai târziu la data emiterii autorizației 

de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data 

intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. 

15. Secţiunea Modele 
 

  Se introduce un nou model orientativ: 

Acord-cadru de parteneriat privind administraţiile bazinale (Model O) 

 

 


