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Sinteza modificărilor la Ghidul solicitantului apel de proiecte nr. POR/2018/7/7.1/ITI/2, cod apel POR/424/7/1
Anexa la referatul de aprobare nr. 20025/SECP/ 07.02.2019
Nr.
crt.
1

Modificari/Completari
Februarie 2019

Ghidul solicitantului/ Anexa la Ghidul Solicitantului
Ghidul specific 7.1 ITI
Sectiunea:

Se modifică asftel:

2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?
2.2.1 Data de deschidere a apelului de proiecte (data publicării ghidului
specific şi documentaţiei aferente apelului pe site-ul programului:
19.07.2018
2.2.2 Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 19.08.2018, ora 12.00
2.2.3 Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 19.02.2019, ora 12.00
Sectiunea 2
Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
........

2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?
2.2.1 Data de deschidere a apelului de proiecte (data publicării ghidului
specific şi documentaţiei aferente apelului pe site-ul programului: 19.07.2018
2.2.2 Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 19.08.2018, ora 12.00
2.2.3 Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 19.04.2019, ora 12.00

Fundamentarea rezonabilității costurilor
Încadrarea în standarde de cost - Preţurile unitare de referinţă ale
lucrărilor de intervenţie/activităţilor prevăzute propuse prin proiect se
încadreaza în standardele de cost aferente, aplicabile conform legislaţiei
în vigoare. Pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există
standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la
baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț echipamente,
liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și
obiective etc.). În acest sens, se va atașa la documentația tehnicoeconomică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în
standardele de cost (a se vedea Modelul K orientativ) – Notă încadrare în
standardele de cost, din cadrul anexei 7.1.6 ITI.

Fundamentarea rezonabilității costurilor
Dacă este cazul, încadrarea în standarde de cost - Preţurile unitare de
referinţă ale lucrărilor de intervenţie/activităţilor prevăzute propuse prin
proiect. se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 6008/24 octombrie
2018 privind detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018
pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din
fonduri publice, asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor
lansate prin POR 2014-2020 Pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care
nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au
stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț echipamente,
liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective
etc.). În acest sens, se va atașa la documentația tehnico-economică o notă
asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost cu
aplicarea Ordinului nr. 6008/24 octombrie 2018 (a se vedea Modelul K

Se modifică asftel:
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orientativ) – Notă încadrare în standardele de cost, din cadrul anexei 7.1.6 ITI.
Secțiunea
5.4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare
Punctul 12 a. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura
de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea
pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare
(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări
nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare)

Secțiunea
5.4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare
Se modifică și se completeză astfel:
Punctul 12. a Dovada depunerii documentatiei la autoritatile competente
pentru protecția mediului pentru parcurgerea etapelor de evaluare a
impactului asupra mediului ori Decizia etapei de evaluare inițială
(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a
fost demarată la data depunerii cererii de finanţare)

În conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, procedura de
evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum
urmează:
a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului
asupra mediului;
b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului
privind impactul asupra mediului;
c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra
mediului.
La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma
parcurgerii etapei de la litera a) mai sus menționată sau clasarea
notificării.
Sectiunea 5.4.2
Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanţare se
completează cu punctul 14.
14. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția
mediului (dacă este cazul) în conformitate cu legislaţia naţională
aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare
(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu
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a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare)
a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului (documentul emis în urma parcurgerii
etapei) sau clasarea notificării.
Iar punctul 14. Alte documente actualizate (dacă este cazul)... se
renumerotează şi devine punctul 15.
Anexa 7.1.1 ITI Grila CAE
Criteriul XVI se modifică asftel
1. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a XVI.Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului
XVI.

Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului

impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția
mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare, sau
Clasarea notificării este ataşată?

(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu
a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare)
sau, după caz,
2. Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea
impactului asupra mediului este ataşată?

(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost
demarată, și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte
de depunerea cererii de finanțare)

1. Dovada depunerii documentatiei la autoritatile competente pentru
protecția mediului pentru parcurgerea etapelor de evaluare a
impactului asupra mediului sau Decizia etapei de evaluare inițială

(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu a
fost demarată la data depunerii cererii de finanțare)
sau, după caz,
2. Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea
impactului asupra mediului este ataşată?

(pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost
demarată, și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de
depunerea cererii de finanțare)

XX.
Fundamentarea rezonabilităţii costurilor (oferte de preț Criteriul XX se modifică asftel
echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse XX Fundamentarea rezonabilităţii costurilor (oferte de preț echipamente,
liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și
verificabile și obiective - standarde de cost, oferte de preț etc).
1. Este atașată nota privind încadrarea în standardele de cost, obiective - oferte de preț etc). * cu aplicarea Ordinului nr. 6008/24 octombrie 2018;
completată şi semnată de proiectant (Model K orientativ - Notă
privind încadrarea în standardele de cost la anexa 7.1.6 ITI)?
2. (dacă este cazul) Sunt atasate documente justificative pentru
echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standarde de
cost?

1. Este atașată nota privind încadrarea în standardele de cost,
completată şi semnată de proiectant (Model K orientativ - Notă
privind încadrarea în standardele de cost la anexa 7.1.6 ITI) semnată
de proiectant?
2. Sunt atasate documente justificative?

Anexa 7.1.2 ITI Grila ETF
2.1.3 Calitatea bugetului
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Criteriul
b. Costurile sunt realiste (corect încadrate conform standardelor de cost)
şi fundamentate sau justificate cu documente justificative care au stat la
baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț echipamente,
liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și
obiective etc.). Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste si
justificate de catre solicitant şi asumate de proiectant.

Se modifică asftel:
b. Costurile sunt realiste (corect estimate) şi fundamentate sau justificate cu
documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim
trei oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite
din surse verificabile și obiective etc.). Costurile pe unitatea de resurse
utilizate sunt realiste si justificate de catre solicitant şi asumate de proiectant.
Se vor utiliza şi informaţiile cuprinse în Nota privind încadrarea în standardele
de cost (a se vedea Ordinul nr. 6008/24 octombrie 2018).

