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 Secţiunea 2.1.4.1 Negocierea alocărilor financiare pe Obiective specifice   

1.   
-Pentru claritate, fraza din paragraful nr. 2: Astfel, în cazul tuturor Obiectivelor specifice 
pentru care municipiile își mențin o alocare financiară, acestea trebuie să depună idei de 
proiecte, conform cerințelor apelului de fișe de proiecte, în caz contrar alocările 
neutilizate putând fi redistribuite după 2020. 
 
 
 
-Pentru claritate, atenţionarea Atenţie! Încadrarea în alocările financiare ale valorilor 
bugetelor fișelor de proiecte (inclusiv în 200% din alocare) şi a Cererilor de finanţare 

 
Se completează: Astfel, în cazul tuturor Obiectivelor specifice pentru care municipiile își mențin 
o alocare financiară, iniţială sau negociată (diminuată sau marită faţă de alocarea iniţială pe 
respectivul O.S, după caz), acestea trebuie să depună idei de proiecte, conform cerințelor 
apelului de fișe de proiecte, în caz contrar alocările neutilizate putând fi redistribuite după 
2020. 
 

-Se completează, astfel: Atenţie! Încadrarea în alocările financiare ale valorilor nerambursabile 

ale bugetelor fișelor de proiecte (inclusiv în 200% din alocare) şi a Cererilor de finanţare 

 Secţiunea 4.1 Perioada în care pot fi depuse documentele strategice 

2.   
Data închiderii apelului de documente strategice (SIDU și PMUD): 21 august 2017 

 
 

 
Data şi ora închiderii apelului de documente strategice (SIDU și PMUD): 31 octombrie 2017, ora: 
16.00. 
 
Data şi ora închiderii apelului de documente strategice se referă la data-limită de depunere a 
documentelor strategice pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a 
admisibilităţii SIDU și PMUD. 
 

 Secţiunea 4.3 Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii SIDU și PMUD 
 

3.   Se completează cu: Doar în cazuri justificate, aceste documente strategice pot fi revizuite, 
redepuse (cu anexele aferente actualizate, inclusiv cu o sinteză a modificărilor efectuate, după 
caz) şi reverificate, conform prevederilor procedurii de lucru. 
 

 Secţiunea 5.2 Selectarea și prioritizarea fișelor de proiecte 



4.  - Paragraful: Ȋn funcţie de punctajele obținute, în ordine descrescătoare se va stabili 
ierarhia fişelor de proiecte pe fiecare obiectiv specific. Fişele de proiecte care se 
încadrează în 120%20  (inclusiv procentul de supracontractare, în conformitate cu art. 12 din 
OUG 40/2015) din alocarea financiară pentru fiecare Obiectiv specific constituie lista de 
proiecte prioritare, iar restul fişelor proiectelor constituie lista de rezervă. 
20La nivel de Cereri de finanţare se va reverifica încadrarea valorilor bugetelor în acest 
procent. 
 
 
- Paragraful: Dacă este cazul, după preluarea recomandărilor făcute de SSDU cu privire la 
respectarea procedurii de lucru, Autoritatea Urbană va aproba DJ FESI, inclusiv lista de 
proiecte prioritare şi de rezervă pentru Axa prioritară 4 a POR şi îl va transmite către 
beneficiar, AMPOR și spre informare către ADR. AMPOR poate solicita clarificări dacă este 
cazul, cu privire la întocmirea DJ FESI, a existenţei fişelor pentru minimum 2 O.S 
(obligatoriu, pentru O.S. 4.1)  şi cu privire la fişele de proiecte din lista aferentă Axei 
prioritare 4, dar și a altor Axe din POR. 
 

Se modifică în sensul eliminării referinţei la OUG nr. 40/2015 (care a fost modificată prin OUG nr. 
49/2017): Ȋn funcţie de punctajele obținute, în ordine descrescătoare se va stabili ierarhia fişelor 
de proiecte pe fiecare obiectiv specific. Fişele de proiecte care se încadrează în 120% din 
alocarea financiară pentru fiecare Obiectiv specific constituie lista de proiecte prioritare, iar 
restul fişelor proiectelor constituie lista de rezervă. 
 

 

- Se reformulează şi completează astfel: Dacă este cazul, după preluarea recomandărilor făcute 

de SSDU cu privire la respectarea procedurii de lucru, Autoritatea Urbană va aproba DJ FESI, 

inclusiv lista de proiecte prioritare şi de rezervă pentru Axa prioritară 4 a POR şi îl va transmite 

către beneficiar, AMPOR și spre informare către ADR. AMPOR poate solicita clarificări dacă este 

cazul, cu privire la întocmirea DJ FESI, a fişelor de proiecte din lista aferentă Axei prioritare  4 a 

POR 2014-2020, dar și a altor Axe din POR, a existenţei fişelor de proiecte pentru minimum 2 O.S 

din Axa prioritară 4 (obligatoriu, pentru O.S. 4.1), implementarea ideilor de proiecte pe 

teritoriul comun al SIDU şi PMUD (pentru O.S. 4.1) etc. 

 Secţiunea 3.1.1 Elemente de conținut orientative pentru SIDU 

5.  
Nota de subsol: 15Pentru identificarea unei comunități marginalizate în zonele urbane ale 
municipiilor reședintă de județ, se vor lua în considerare informațiile din cadrul Atlasul 
Zonelor Urbane Marginalizate publicat pe site-ul www.inforegio.ro. În cazul determinării 
unei comunități marginalizate se vor urmări indicatorii cheie și pragurile minimale pentru 
validarea zonelor ca fiind marginalizate, respectiv capital uman, ocuparea forței de muncă 
și locuire, așa cum sunt menționate in Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate. 

Se completează astfel:15 Pentru identificarea unei comunități marginalizate în zonele urbane ale 

municipiilor reședintă de județ, se vor lua în considerare informațiile din cadrul Atlasul Zonelor 

Urbane Marginalizate publicat pe site-ul www.inforegio.ro. În cazul determinării unei comunități 

marginalizate se vor urmări indicatorii cheie și pragurile minimale pentru validarea zonelor ca 

fiind marginalizate, respectiv capital uman, ocuparea forței de muncă și locuire, așa cum sunt 

menționate in Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate și în  ORIENTĂRI pentru AXA PRIORITARĂ 4 a 

POR 2014-2020 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE, caz în care solicitantul va  completa 

și va anexa la cererea de finanțare, Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate, 

inclus în cuprinsul atlasului. 

 Secţiunea 5.1 Lansarea apelurilor de fişe de proiecte 

6.   Se completează cu: Observație: O idee de proiect pentru O.S.4.3 va fi localizată într-o zonă 

urbană marginalizată delimitată (ex: numele străzilor care o delimitează), clar identificată  în 

Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate. În situația în care ideea de proiect se localizează în afara 

zonei urbane marginalizate conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, solicitantul va 

completa și va anexa la cererea de finanțare Chestionarul de identificare a zonei urbane 

marginalizate, inclus în cuprinsul atlasului. 

 Secţiunea 5.3  Finanţarea Cererilor de finanţare şi actualizarea listei de proiecte prioritare 

7.   Se completează cu: Cererile de finanţare nu pot să difere de fişele de proiect din care derivă, în 

ceea ce priveşte, minimum, localizarea, scurta descriere a activităţilor propuse, caracterul 

integrat. 

 Anexa 8 – FIŞA DE PROIECT 

8.  - Punctul 1. Titlul 
 

-Se completează cu următoarea explicaţie, sub forma unei note de subsol: 1După caz, se poate 

indica poziţia din extrasele portofoliilor de proiecte din SIDU/PMUD pentru ideea de proiect sau 

pentru activităţile/măsurile componente ale acesteia. Nu este obligatoriu ca titlul ideii de proiect 



 

- Punctul 5. Bugetul eligibil estimativ 

să coincidă cu cel/cele din SIDU/PMUD. 

-A fost completat astfel: Punctul 5. Valoarea eligibilă şi/sau totală estimativă1, din care valoarea 

nerambursabilă a bugetului ideii de proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă). 

2 
Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru 

Obiectivele specifice 4.2 şi 4.3, conform ghidurilor specifice; 

 Documentul suport Orientări pentru Axa prioritară 4 

9.  (1)  -Actualizarea Procedurii operaţionale pentru Autoritatea Urbană cu prevederile Instrucţiunii 

AMPOR  nr. 45/2017. 

-Actualizarea anexei privind  stabilirea Zonelor urbane marginalizate. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Valoarea totală (maximă) a bugetului ideii de proiect/proiectului are relevanţă pentru Obiectivele specifice 4.2 şi 4.3; 


