Sinteza corrigendum nr. 3

Sinteză modificări - Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni,
POR/2018/3/3.1/C/1/BI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI

Programul Operaţional:

Regional 2014-2020

Axa prioritară: 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții:
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Operaţiunea:

C – Iluminat Public
Text existent

Modificare
Ghidul Solicitantului
Secțiunile 2.2 - Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?
Data și ora deschidere apel de proiecte: 19.01.2018, ora 14:30
Data și ora deschidere apel de proiecte: 19.01.2018, ora 14:30
Data şi ora începere depunere de proiecte: 18.02.2018, ora 10:00

Data şi ora începere depunere de proiecte: 18.02.2018, ora 10:00

Data și ora închidere depunere de proiecte: 18.08.2018, ora 10:00

Data și ora închidere depunere de proiecte: 18.10.2018, ora 10:00

Perioada de depunere a proiectelor în cadrul celor trei apeluri este de 6 luni.
Perioada de depunere a proiectelor în cadrul celor trei apeluri este de 8 luni.
Secțiunea 4.1, punctul 5 - Furnizarea/ prestarea serviciului de iluminat public prin intermediul unui operator?
(în cazul gestiunii directe/atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii) Eliminat
Avizul Consiliului Concurenței prin care se demonstrează că respectiva investiţie
respectă legislația privind ajutorul de stat.
Secțiunea 4.2, punctul 5 - Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de
2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre
angajarea și plata cheltuielilor în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 condițiile de eligibilitate a cheltuielilor este să respecte prevederile art. 65
decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de
contractul de finanţare.
implementare stabilită de către autoritatea de management prin
contractul/decizia/ordinul de finanţare.
Secțiunea 4.3 Eligibilitatea cheltuielilor
Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:
Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:
a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr.
a. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea
ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare;
b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei
stabilite prin contractul de finanţare;
naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente
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Text existent
b. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente
contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente
justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza
cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
c. să fie în conformitate cu prevederile programului;
d. să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de
management, organismul intermediar şi beneficiar;
e. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
f. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
g. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor
art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
h. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau
legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în
privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și
cheltuielilor.

Modificare
contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente
justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza
cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea
prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare,
încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi
beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi
art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale
aplicabile;
g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea
prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
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