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 Capitolul 4. APELUL DE DOCUMENTE STRATEGICE 

1.   
 

 
Se introduce subcapitolul:  

4.4 Actualizarea documentelor strategice (SIDU și PMUD) 

 Capitolul 5. APELURI DE FIŞE DE PROIECT   
5.1 Lansarea apelurilor de fişe de proiect 

2.   
 
 

 
Se evidenţiază subcapitolul 5.1.1. Lansarea apelului de fișe de proiect pentru toate Obiectivele 
specifice ale Axei prioritare 4 
Şi  
Se introduce subcapitolul: 5.1.2. Lansarea apelurilor de fișe pentru proiecte nefinalizate şi/sau 
în parteneriat cu M.D.R.A.P. 

 Capitolul 5. APELURI DE FIŞE DE PROIECT   
5.2 Selectarea și prioritizarea fișelor de proiect 

3.    
Se evidenţiază subcapitolul 5.2.1. Selectarea și prioritizarea fișelor de proiect în cadrul apelului 

de fișe pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 

Se introduce subcapitolul 5.2.2. Selectarea fișelor de proiect nefinalizate şi/sau în parteneriat cu 
M.D.R.A.P. 

 Capitolul 5. APELURI DE FIŞE DE PROIECT 

5.3 Finanţarea Cererilor de finanţare şi actualizarea listelor de proiecte prioritare 

4.   A fost completat subcapitolul 5.3 cu referinţe la apelurile de fişe pentru proiecte nefinalizate 
şi/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., în cadrul Obiectivului specific 4.1. al Axei prioritare 4. 
 

 Capitolul 6. AUTORITATEA URBANĂ 
6.5 Modul de constituire și componența 

 

5.    
Se introduce următorul paragraf:  
 
Astfel, în fişele de post şi/sau în dispoziţiile ulterioare pentru personalul care reprezintă 
membrii Autorităţii Urbane, nu trebuie să fie prevăzute atribuţii exprese privind gestionarea 
fişelor de proiect şi/sau a cererilor de finanţare care provin din fişele de proiect selectate pentru 
Axa prioritară 4 a POR 2014-2020, respectiv membrii Autorităţii Urbane nu vor face parte din 



echipele de pregătire a fişelor de proiect şi a cererilor de finanţare din 
direcţiile/serviciile/compartimentele care gestionează proiectele finanţate din fonduri 
nerambursabile de la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ şi nici din unităţile de implementare 
a proiectelor (UIP) pentru cererile de finanţare din cadrul Axei prioritare 4. 

 Anexa 8 – Fişa de proiect 

6.  
 

A fost introdus un model Pentru apelurile de fişe pentru proiecte nefinalizate şi/sau în 

parteneriat cu M.D.R.A.P. (O.S. 4.1). 

 
 
 
 
 


