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Sinteza modificărilor GS POR 2014-2020 
Anexa la referatul de aprobare nr.              /12.06.2017 

 
 

Nr. 
Crt
. 

Ghidul solicitantului  
 

Modificari/Completari 
Iunie  2017 

 2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele ? 

 Data și ora începere depunere de proiecte:    01.07.2017, ora 00 

Data și ora închidere depunere de proiecte:   31.12.2017, ora 24 

Data și ora începere depunere de proiecte:    20.07.2017, ora 12:00 
 

Data și ora închidere depunere de proiecte:   20.01.2018, ora 12:00 

  

 Secțiunea 2.4. Care este valoarea eligibilă maximă a unui proiect ? – pg. 8 

 2.4. Care este valoarea eligibilă maximă a unui proiect ?  2.4. Care este valoarea eligibilă maximă și minimă a unui proiect ? 

   

 3.2. Eligibilitatea proiectului şi a activităţilor- pg 14 

 6. Valoarea maximă eligibilă respectiv valoarea minima eligibila, se 
încadrează în limitele financiare stabilite în prezentul document la 
secţiunea 2.4. 
 
Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile  este în conformitate cu secțiunea 
<2.4 Care este valoarea eligibilă minimă și maximă a unui proiect ? >  
Cursul valutar la care se vor calcula valorile exprimate în euro este cursul 
inforeuro din luna deschiderii apelului.  
Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile nu va putea creşte.  
A se vedea şi art. 4 din modelul orientativ al contractului de finanţare - 
Anexa la prezentul Ghid, precum şi clauzele contractuale specifice. 
 

6. Valoarea maximă eligibilă respectiv valoarea minima eligibila, se 
încadrează în limitele financiare stabilite în prezentul document la secţiunea 
2.4. 
 
Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile  este în conformitate cu secțiunea 
<2.4 Care este valoarea eligibilă minimă și maximă a unui proiect ? >  
Cursul valutar la care se vor calcula valorile exprimate în euro este cursul 
inforeuro din luna deschiderii apelului.  
Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile nu va putea creşte.  
A se vedea şi alin. 3 al art. 3 din modelul orientativ al contractului de finanţare 
– conditii generale - Anexa la Ghidul general.  
 

   

 Secţiunea 4.2 Anexele la momentul contractării cererii de finanţare – pct 33,34 

1.  10. Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în 
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", 
prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în 

10. Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în 
cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 
23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în 
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conformitate cu prevederile art 2 din H.G. 93/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
(pentru entitatile de drept public), în copie conformă cu  originalul. 

conformitate cu prevederile art 2 din H.G. 93/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, (pentru entitatile de drept 
public), însoţit de Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare, în copii conforme 
cu  originalul. 

 8 Clauze  Specifice  Aplicabile  Prezentului  Apel – pg 37 

 Inserare fraza Clauzele generale şi specifice POR, prevăzute în contractul de finanțare 
(model orientativ) din Ghidul general, se vor completa cu clauze specifice, 
prezentului apel, după cum urmează: 

 Inserare clauza (9) Proiectul este considerat eligibil, prin excepție de la prevederile art. 13 

alin. 10 din conditii specifice POR 2014-2020, în situația în care valoarea 

acestuia scade sub valoarea minimă de 200.000 euro, ca urmare a atribuirii 

contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în 

cererea de finanțare. 

 

 Modificare clauza 
(8) Prin derogare de la art. 4 – ”Completarea Condițiilor generale cu alte 
drepturi și  obligații ale Beneficiarului”, alin. 26, din anexa 1 - condiții 
specifice aplicabile POR 2014-2020, în situația în care prin cererea de 
finanțare, un solicitant de finanțare a declarat că va implica cel puțin o 
persoană vârstnică sau cu dizabilități într-o activitate din perioada de 
durabilitate  a proiectului, termenul până la care se va putea dovedi 
îndeplinirea obligației, este până la termenul obligatoriu de prezentare a 
licenței 

(8) Prin derogare de la art. 4 – „Completarea Condițiilor generale cu alte 

drepturi și obligații ale Beneficiarului”, alin. 26, din anexa 1 condiții specifice 

aplicabile POR 2014 – 2020, în situația în care, prin cererea de finanțare, 

beneficiarul și-a asumat obligația angajării unei/unor persoane aparținând 

unor grupuri vulnerabile, termenul limită de îndeplinire a acestei obligații este 

cel prevăzut la alin (6) din prezentul articol. Același termen se aplică, dacă 

este cazul, și pentru demonstrarea îndeplinirii obligației de implicare 

(colaborare/voluntariat) a unei/unor persoane aparținând unor grupuri 

vulnerabile.     

 9) În completarea prevederilor art. 2 alin. 5 din condiții generale ale 
contractului de finanțare, pentru beneficiarii entități de drept privat, 
perioada de durabilitate a proiectului este de minim cinci ani, de la 
efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract. 

Eliminare clauza 

 GRILA  CAE  

5. 
12. Contracte de furnizare de servicii sociale între centru şi furnizori de 
servicii sociale, însoţite de dovada selecţiei transparente – numai în cazul 
parteneriatelor între UAT-uri și furnizori privați de servicii sociale 

eliminare 
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 Anexa - Instrucțiune de completare a funcțiilor din cererea de finanțare – secţiunea 28. BUGET - Activități și cheltuieli - pg 49 

6. 

Categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile în acest apel de proiecte 
Categorie  
6 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport  
Subcategorie 
14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru 
atingerea obiectivului operatiunii 

 
 
eliminare 
 

 
Avizat:  
 
Laurentiu Caprian, sef serviciu 
 
 
Întocmit:  
 
Doina Lupaşcu, consilier 


