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5.2.2. Selectarea fișelor de proiect nefinalizate şi/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., Obiectivul specific 4.1 

1.   
Fişele de proiect vor fi selectate de către membrii AU pe baza criteriilor de selectare 
aprobate prin decizie a CMPOR, respectiv: 
• Gradul de maturitate a ideii/fişei de proiect; 
În cazul apelului de fişe pentru proiectele nefinalizate, definite în art. II, pct. 1 al OUG nr. 
30/2018,  pentru cel puțin un element fizic/o componentă/un articol/o activitate din fişa 
de proiect respectivă, se vor prezenta, în mod obligatoriu, copia după contractul de lucrări 
în vigoare şi după actele adiţionale aferente, dacă este cazul* , sau, în situaţia activităţilor 
privind achiziţia/modernizarea de mijloace de transport public/echipamente, copia după 
acordul-cadru de furnizare de mijloace de transport/echipamente sau după acordul-cadru 
de servicii de modernizare a tramvaielor**, în perioada de valabilitate. 
 
*Pentru activităţile prevăzute în secţiunea 3.2.1 din Ghidul solicitantului pentru O.S. 4.1, 
execuţia lucrărilor nu trebuie să fie demarată; 
**Se va respecta condiţia cu privire la “demararea lucrărilor” descrisă în ghidul specific 
pentru O.S. 4.1 

Fişele de proiect vor fi selectate de către membrii AU pe baza criteriilor de selectare aprobate 

prin decizie a CMPOR, respectiv: 

• Gradul de maturitate a ideii /fişei de proiect; 

În cazul apelului de fişe pentru proiectele nefinalizate, definite în art. II, pct. 1 al OUG nr. 

30/2018,  pentru cel puțin un element fizic/o componentă/un articol/o activitate eligibilă din fişa 

de proiect respectivă, se vor prezenta, în mod obligatoriu, copia după contractul de lucrări în 

perioada de valabilitate şi după actele adiţionale aferente, dacă este cazul, sau, în situaţia 

activităţilor privind achiziţia/modernizarea de mijloace de transport public/echipamente, copia 

după acordul-cadru/contractul de furnizare de mijloace de transport/echipamente sau după 

acordul-cadru/contractul de servicii de modernizare a tramvaielor şi după actele adiţionale 

aferente, dacă este cazul, în perioada de valabilitate*. 

*  Componentele sistemelor de transport public local corespunzătoare activităţilor ce intră sub 

incidenţa ajutorului de stat vor putea fi transmise spre utilizare/puse la dispoziţia operatorilor de 

transport public, doar în baza unui contract de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007; 

 


