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Sinteza modificărilor
Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI și a
Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1
Axa prioritară 3 , Prioritatea de investiții 3.1 , Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul POR 2014-2020

Nr.
Crt.

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU
TITLUL POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ȘI POR/2016/3/3.1/B/1/BI

Modificari/Completari

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1
OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE
Aprobat prin ordinul MDRAPFE nr. 3802 /27.07.2017
Ghidul specific, Secțiunea 4.2 Eligibilitatea proiectului, a componentelor (clădirilor) individuale care îl compun, precum şi a activităților, punctul 10
1.

Se corectează eroarea materială aferentă notelor de subsol 10, 11, 12
10
Idem 9;
11
Idem 9 ;
12
Idem 9.

10

Idem8;
11
Idem8 ;
12
Idem8 ;

Ghidul specific, Secțiunea 5.4. Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentelor apeluri
Secțiunea 5.4.1 -Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, punctul 1), 18)
2.
Se modifică descrierea de la pozițiile 2 și 3 (litera i.)
1)

Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor

1) Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor

Vor fi prezentate, după caz:
i.
Pentru autorități și instituții publice locale, după caz:
Vor fi prezentate, după caz:
Pentru autorități și instituții publice locale, după caz:
−
Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte ii.
documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații −
Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente
particulare),
din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare),
−
Hotărârea judecătorească de constituire a consiliului local,
−
Hotărârea de constituire a consiliului local,
−
Hotărârea judecătorească de constituire a consiliului județean,
−
Hotărârea de constituire a consiliului județean,
−
Hotărârea consiliului județean de alegere a președintelui Consiliului Județean,
−
Hotărârea consiliului județean de alegere a președintelui Consiliului Județean,
−
Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice −
Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice
locale,
locale,
−
Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Consiliilor locale −
Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Consiliilor locale ale
ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti –
sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti – după caz,
după caz, de înfiinţare a instituției sau serviciului public, precum și, dacă e cazul, alte
de înfiinţare a instituției sau serviciului public, precum și, dacă e cazul, alte documente din
documente din care să reiasă încadrarea solicitantului în această categorie.
care să reiasă încadrarea solicitantului în această categorie.
−
Decizia primului ministru de numire a prefectului,
−
Decizia primului ministru de numire a prefectului,
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−

În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate
mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care
face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea
criteriului.

−

În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai
sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac
obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului.

Se completează punctul 18):
18) Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei
tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv
anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
….
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care
este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se va anexa acest document
actualizat, dacă este cazul.
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile art. 44 alin. (1)
din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, este necesară aprobarea acestora prin hotărârea organelor deliberative,
anexându-se respectivul document.

18) Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei
tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa
privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
….
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care este
necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se va anexa acest document actualizat,
dacă este cazul.
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile art. 44 alin. (1) din
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, este
necesară aprobarea acestora prin hotărârea organelor deliberative, anexându-se respectivul
document.
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care este
necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern - Hotărârea/ Decizia (Hotărârile/
Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi
a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse
a fi realizată prin proiect, se acceptă cel mai târziu în termenul maxim de 30 de zile
calendaristice aferente etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5
Etapa precontractuală din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), în condițiile anexării la
cererea de finanțare a Avizului favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări
Publice de Interes Național și Locuințe, cu anexa privind caracteristicile principale și indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în caz contrar proiectul fiind respins.

Anexa 3.1.B.2 – Grila CAE
3.

Criteriile aferente punctului XXI din Grila CAE se interpretează în conformitate cu
modificarea corespunzătoare din Ghidul specific
XXI.

Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea
a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici

XXI. Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a
documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care
este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern - Hotărârea/ Decizia (Hotărârile/
Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT)
şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei
propuse a fi realizată prin proiect, se acceptă cel mai târziu în termenul maxim de 30 de zile
calendaristice aferente etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5
Etapa precontractuală din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), în condițiile anexării la
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cererea de finanțare a Avizului favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu anexa privind caracteristicile principale și
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții.
43. Este atașată Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de
aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici?

43.

Este atașată Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de
aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări
Publice de Interes Național și Locuințe?

44. Titlul proiectului din Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul)
de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici corespunde cu cel din cererea de finanțare și cu întreaga documentație
anexată?
(În cazul în care acesta nu corespunde, se va solicita în perioada de precontractare
emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial)

44.

Proiectul din Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de
aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări
Publice de Interes Național și Locuințe corespunde cu cel din cererea de finanțare și cu
întreaga documentație anexată?

45. Hotărârea/ Decizia are atașată anexa cu descrierea sumară a investiţiei propuse a fi
realizată prin proiect, inclusiv cu detalierea indicatorilor şi valorilor acestora în
conformitate cu documentaţia tehnico-economică, care este asumată de proiectant?

45. Hotărârea/ Decizia/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe are atașată anexa cu descrierea sumară a
investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, inclusiv cu detalierea indicatorilor şi
valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, care este asumată
de proiectant?
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Nr.
Crt.

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU
TITLUL POR/2017/3/3.1/B/ITI/1

Modificari/Completari

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1
OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE
Aprobat prin ordinul MDRAPFE nr. 3802/ 27.07.2017
Ghidul specific, Secțiunea 5.4. Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentelor apeluri
Secțiunea 5.4.1 -Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, punctul 18)
Se completează punctul 18):
18) Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei
tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv
anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
….
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care
este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se va anexa acest document
actualizat, dacă este cazul.
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile art. 44 alin. (1) din
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
este necesară aprobarea acestora prin hotărârea organelor deliberative, anexându-se
respectivul document.

18) Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei
tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv
anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
….
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care
este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se va anexa acest document
actualizat, dacă este cazul.
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile art. 44 alin. (1) din
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
este necesară aprobarea acestora prin hotărârea organelor deliberative, anexându-se
respectivul document.
În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care
este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern - Hotărârea/ Decizia (Hotărârile/
Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT)
şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei
propuse a fi realizată prin proiect, se acceptă cel mai târziu în termenul maxim de 30 de zile
calendaristice aferente etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5
Etapa precontractuală din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), în condițiile anexării la
cererea de finanțare a Avizului favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu anexa privind caracteristicile principale și
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în caz contrar proiectul fiind respins.

Anexa 3.1.B.2. ITI – Grila CAE
Criteriile aferente punctului XXII din Grila CAE se interpretează în conformitate cu
modificarea corespunzătoare din Ghidul specific
XXII.

Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea
a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici

XXII. Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a
documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici
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În cazul în care proiectul de investiţii publice se încadrează în prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, la art. 42, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care
este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern - Hotărârea/ Decizia (Hotărârile/
Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT)
şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei
propuse a fi realizată prin proiect, se acceptă cel mai târziu în termenul maxim de 30 de zile
calendaristice aferente etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5
Etapa precontractuală din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), în condițiile anexării la
cererea de finanțare a Avizului favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu Anexa privind caracteristicile principale și
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții.
1.

Este atașată Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de
aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici?

2.

Titlul proiectului din Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul)
de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici corespunde cu cel din cererea de finanțare și cu întreaga documentație
anexată?
(În cazul în care acesta nu corespunde, se va solicita în perioada de precontractare
emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial)

1. Este atașată Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de
aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări
Publice de Interes Național și Locuințe?
2. Proiectul din Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de
aprobare a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări
Publice de Interes Național și Locuințe corespunde cu cel din cererea de finanțare și
cu întreaga documentație anexată?
3.

3.

Hotărârea/ Decizia are atașată anexa cu descrierea sumară a investiţiei propuse a fi
realizată prin proiect, inclusiv cu detalierea indicatorilor şi valorilor acestora în
conformitate cu documentaţia tehnico-economică, care este asumată de proiectant?

Hotărârea/ Decizia/ Avizul favorabil din partea Consiliului Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe are atașată anexa cu descrierea
sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, inclusiv cu detalierea
indicatorilor şi valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnicoeconomică, care este asumată de proiectant?

