Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite
conform art. 7 alin. 5 și art. 12 alin. 3 din Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică
Ghidul Solicitantului
Condiții Specifice de accesare a fondurilor din
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020
destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de
agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic
Data
primirii

Nr.
crt

08.07.2020

Text din GS
2.2.
proiectului

Eligibilitatea

I. 1. criterii
obligatorii

generale

5. domeniul infrastructură
și servicii publice de
turism, inclusiv obiective
de patrimoniu cu potențial
turistic.

1

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
a) Beneficiarii documentațiilor
tehnico-economice pentru
care se acordă sprijin
financiar au obligația de a
asigura
includerea
obiectivelor pentru care au
fost pregătite documentațiile
tehnico-economice
într-o
analiză,
plan,
strategie
elaborată
la
nivel
local/regional/național, după
caz.

a) să facă parte dintr-o
analiză, plan, strategie
elaborată la nivel local/ Consideram că această modificare
este întemeiată, fiind motivată de
1

Persoana
inițiatoare
Marian
Oprișan
Consiliul
Județean
Vrancea
contact@cj
vrancea.ro

Stadiu
Justificarea nepreluării
(preluată/
(cf. art. 12 al. 3)
nepreluată)
Propunere
Întrucât în GS 5D au fost preluate
nepreluată prevederile OUG 88/2020 art . 16, alin.
1 1.a), această cerință nu poate fi
modificată.
Articolul 16 conform OUG 88/2020
(1) Proiectele privind infrastructura și
serviciile publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic pentru care se acordă sprijin
financiar
în
elaborarea
documentațiilor tehnico-economice
trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:

Data
primirii

Nr.
crt

Text din GS
județean/regional/naționa
l, după caz.

2

08.07.2020

2

2.2
Eligibilitatea
proiectului
I.2. Criterii suplimentare
Agențiile pentru
dezvoltare regională vor
stabili, la nivelul fiecărei
regiuni, criterii
suplimentare
nediscriminatorii și
transparente împreună cu
ponderea acestora și
modul în care se
punctează. Aceste criterii
pot fi aprobate de
Consiliul de Dezvoltare
Regională și vor fi
comunicate potențialilor
parteneri pe pagina de
internet a fiecărei agenții
de dezvoltare regională:

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
faptul că, majoritatea unităților
administrativ – teritoriale au în
pregătire strategiile de dezvoltare
pentru perioada 2021 – 2027, aceste
documente aflându-se în diferite
stadii de elaborare.

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Simona
Propunere
Pentru selectarea proiectelor intr-un
mod cat mai unitar, consideram ca ar Covrescu - nepreluată
fi util introducerea in Ghidul ADR Sud –
Vest Oltenia
solicitantului si a unor criterii
suplimentare (asa cum au fost
precizate in variata documentului simona.covr
trimisa de MFE in luna iunie) precum: escu@adrol
tenia.ro
a. Un UAT care depune fișe de
proiecte de investiție pe mai
mult de 1 domeniu, le va
propune ca ordine de
prioritate
a
domeniilor,
urmând ca pe domeniile de
pe locul 2 sau 3 să aibă
prioritate un UAT care are fișă
depusă doar pe acel domeniu
(să se încerce să se asigure
pregătirea de proiecte pentru
cât mai multe UAT-uri);
b. maturitatea proiectului;

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
a) să facă parte dintr-o analiză, plan,
strategie elaborată la nivel local,
județean, regional, național, după caz.
b) să aibă valoarea estimată totală,
fără T.V.A., echivalent în lei, a
proiectului de minimum 3.000.000
euro și maximum 15.000.000 euro.
În cadrul videoconferințelor avute cu
ADR –urile, înainte de lansarea GS 5D
în consultare publică, a fost dezbătută
aspectul cu privire la stabilirea unor
criterii
suplimentare
pentru
prioritizarea proiectelor și a reieșit că
la nivel regional acestea sunt diferite
astfel încât nu au putut fi identificate
criterii aplicabile tuturor regiunilor. În
acest context, ținând cont că în
perioada de programare 2021-2027
vor fi PO regionale, concluzia a fost că
în GS 5D se va menționa că Agențiile
pentru dezvoltare regională vor stabili,
la nivelul fiecărei regiuni, criterii
suplimentare nediscriminatorii și
transparente împreună cu ponderea
acestora și modul în care se punctează.
Aceste criterii pot fi aprobate de
Consiliul de Dezvoltare Regională și vor
fi comunicate potențialilor parteneri

Data
primirii

Nr.
crt

3

Text din GS

• ADR NORD-EST:
www.adrnorest.ro;
• ADR SUD-EST:
www.adrse.ro;
• ADR SUD-MUNTENIA:
www.adrmuntenia.ro;
• ADR SUD VEST
OLTENIA:
www.adroltenia.ro;
• ADR VEST:
www.adrvest.ro;
• ADR NORD-VEST:
www.adr-nordvest.ro;
• ADR CENTRU:
www.adrcentru.ro.
De asemenea, informații
privind aceste criterii
suplimentare
se
vor
comunica
și
prin
intermediul
paginilor
oficiale
ale
MFE,
www.fonduri-ue.ro
și
www.mfe.gov.ro.
10.07.2020 CAPITOLUL 1. Informații
despre apelul de proiecte
1.4
Tipuri
de
solicitanți
3

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
c. relevanța și fezabilitatea/
sustenabilitatea proiectelor;
d. caracterul integrat al ideii de
proiect cu alte proiecte.

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
pe pagina de internet a fiecărei agenții
pentru dezvoltare regională.
Astfel, în GS, cap. II Reguli pentru
acordarea finanțării, pct.
2.2
Eligibilitatea proiectului, I.2. Criterii
suplimentare a fost menționat acest
aspect.
În cadrul modelelor de fișe de investiții
se vor păstra doar criteriile conform
OUG 88/2020 si se va menționa că
fiecare ADR le va putea completa cu
secțiuni pe baza cărora să poată să fie
evaluate
criteriile
suplimentare
stabilite la nivel regional.

1. Creșterea numărului maxim
de proiecte depuse de ADR de
la 3 la 5 sau 10.

Irina Ionela
Pop Compartime
ntul
Implementar

Propunere
nepreluată

Se are în vedere clarificarea în GS 5D a
aspectelor sesizate.

Data
primirii

Nr.
crt

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

e proiecte Primăria
Lipova, jud.
Arad

Astfel, la nivelul fiecărei
regiuni se va finanța minim
un
proiect/maxim
3
proiecte depuse de ADR
(excepție ADR BI întrucât
aceasta este regiune mai
dezvoltată și nu intră la
finanțare în cadrul acestui
apel) în parteneriat cu
entitățile
mai
sus
menționate,
selectate
conform criteriilor incluse
în prezentul ghid, până la
concurența sumei alocate
pentru fiecare regiune
pentru
pregătirea
documentațiilor tehnicoeconomice, menționate la
capitolul 1.7 din prezentul
ghid.

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
În GS 5D, numărul de proiecte de
minim un proiect/maxim 3 proiecte, se
referă la numărul de proiecte depuse
de ADR și nu de numărul de proiecte
de investiții care vor fi sprijinite în
elaborarea documentațiilor. Astfel,
fiecare ADR va grupa cele 5 domenii și
va depune pentru finanțare la POAT 13 proiecte (fie va cuprinde toate
domeniile într-un proiect, fie va grupa
domeniile ținând cont de specificitatea
acestora – ex. mobilitate urbană cu
transport rutier județean). Facem
precizarea că nu este o limită în ceea
ce privește numărul proiectelor de
infrastructură a căror dezvoltare este
sprijinita, prioritizarea si stabilirea
numărului
de
proiecte,
fiind
determinată de criteriile din OUG
88/2020 și a celor suplimentare
stabilite la nivelul fiecărei regiuni,
pentru a fi posibilă încadrarea în
bugetul alocat fiecărei regiuni pentru
pregătirea de proiecte.

diana.bogd
an@adrvest
.ro
urbanism@
primarialipo
va.ro

2.Pentru
domeniul
Mobilitate
urbană, proiectele de investiții
propuse să facă parte din Planul de
4

Persoana
inițiatoare

Propunere
nepreluată

2. Întrucât în GS 5D au fost preluate
prevederile OUG 88/2020 art . 16, alin.

Data
primirii

Nr.
crt

5

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
Mobilitate Urbană Durabilă și/sau din
Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană/strategia de dezvoltare
locală/județeană,
propunere
justificată de costurile ridicate pentru
întocmirea simultană a acestor
documente, mai ales pentru orașele
mici.

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
1 1.a), această cerință nu poate fi
modificată.
Conform art. 14 alin. (1), pct. a) si b)
Articolul 14
(1) Proiectele de mobilitate urbană
pentru care se acordă sprijin financiar
în elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
a) să facă parte din Planul de
mobilitate urbană durabilă elaborat
conform legii la nivelul autorităților
publice
locale/polului
de
creștere/zonei urbane funcționale;
b) să conțină un coridor de mobilitate
integrat, alcătuit din unul sau mai
multe propuneri/proiecte din PMUDurile aprobate, considerat strategic la
nivelul autorității publice locale care să
sprijine transportul public în comun de
călători, circulația bicicliștilor și/sau
circulația pietonilor aprobat prin
hotărâre a consiliului local, și poate
avea în vedere inclusiv legătura cu
localitățile limitrofe;
c) să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 7.500.000 euro și

Data
primirii

Nr.
crt

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
25.000.000 euro pentru municipiile
reședință de județ și între 5.000.000
euro și 15.000.000 euro pentru
celelalte municipii și orașe.

6

3.Simplificarea Anexei 13 – Fișa de
proiect de investiție

Propunere
preluată

4.Publicarea rapidă a metodologiei
ADR de identificare a partenerilor, cu
criterii minimale de selecție.

Propunere
preluată

3. Informațiile care vor fi păstrate în
Anexa 13 - Fișa de proiect de investiție
sunt informații minim necesare, pe
baza cărora ADR Vest va putea evalua
respectarea criteriilor obligatorii
conform OUG 88/2020. Totodată, în
fișă se va menționa că fiecare ADR le va
putea completa cu secțiuni pe baza
cărora să poată să fie evaluate criteriile
suplimentare stabilite la nivel regional.
4.În GS este prevăzut că ADR-urile vor
stabili, la nivelul fiecărei regiuni,
criterii suplimentare nediscriminatorii
și transparente împreună cu ponderea
acestora și modul în care se punctează.
Aceste criterii pot fi aprobate de
Consiliul de Dezvoltare Regională și vor
fi comunicate potențialilor parteneri
pe pagina de internet a fiecărei agenții
de dezvoltare regională.
De asemenea, informații privind
aceste criterii suplimentare se vor

Data
primirii

Nr.
crt

4

09.07.2020

7

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Referitor la Ghidul Solicitantului
Condiții Specifice de accesare a
fondurilor din Programul Operațional
Asistență Tehnică 2014 – 2020
destinate pregătirii proiectelor de
infrastructură
în
domeniile
mobilitate
urbană,
regenerare
urbană, infrastructură rutieră de
interes județean, inclusiv variantele
ocolitoare și/sau drumuri de
legătură, centre de agrement/baze
turistice(tabere
școlare)
și
infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potenţial turistic,
consider ca ar fi
util pentru
beneficiari
ca
implementarea
financiara a proiectului sa se faca si
prin mecanismul cererilor de plata,

Persoana
inițiatoare

Nicu
Mardale Consiliul
Județean
Giurgiu
n.mardale
@yahoo.co
m

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Propunere
nepreluată

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
comunica și prin intermediul paginilor
oficiale ale MFE, www.fonduri-ue.ro și
www.mfe.gov.ro.
Se va comunica ADR-urilor ca aceste
criterii să fie publicate imediat ce vor fi
stabilite astfel încât potențialii
beneficiari finali să le poată lua în
considerare la elaborarea fișelor de
investiții.
La videoconferința din data de 24
iunie, reprezentanții ADR au propus
utilizarea cererilor de prefinanțare si
rambursare si eliminarea cererilor de
plata. AM POAT a completat în
consecință GS si anexele aferente.

Data
primirii

Nr.
crt

5

13.07.2020

Text din GS

Pag 9 : cap. 1.4 Tipuri de
solicitanți
Nu există limitări cu privire
la numărul partenerilor,
aceștia putând fi schimbați
pe parcursul implementării
proiectelor cu justificare
temeinică și cu condiția ca
noile proiecte propuse să
respecte criteriile inițiale
de
selecție,
iar
partenerul/partenerii
respectivi să restituie
sumele primite, dacă este
cazul.

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
nu
numai
prin
mecanismul
rambursării cheltuielilor efectuate
în cadrul contractului de finanțare.

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

1.Nu există limitări cu privire la Georgiana Propunere
Radac - ADR preluată
numărul partenerilor, aceștia putând
VEST
fi schimbați/ completati pe parcursul
implementării
contractului
de office@adrv
est.ro
finantare prin POAT cu justificare
temeinică și cu condiția ca noile
proiecte propuse să respecte
criteriile inițiale de selecție, iar
partenerul/partenerii respectivi să
restituie sumele primite, dacă este
cazul.

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

AM POAT va revizui în Ghidul 5D și va
înlocui termenul ”schimbați” cu
”completați”. Totodată, va face și
următoarea precizare: În cazul
completării partenerilor, pe lângă
verificarea că noile proiecte propuse
să respecte criteriile inițiale de
selecție,
trebuie verificată și
respectarea încadrării în bugetul
alocat regiunii.

Completare propusa in vederea
inlaturarii
oricaror
neclaritati
referitoare la perioada cand
partenerii pot fi schimbati; pentru a
nu se intelege ca ar putea fi vorba de
implementarea investitiei propuse
referitoare la executia lucrarilor.
2.De asemenea, rugam precizarea
daca este posibila si completarea

8

Persoana
inițiatoare

Propunere
nepreluată

Modelul de Acord de parteneriat a fost
aprobat prin OMFE nr. 792/30.06.2020

Data
primirii

Nr.
crt

6

13.07.2020

9

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
acordurilor de parteneriat cu alti
parteneri,
pe
parcursul
implementării
contractului
de
finantare prin POAT (de ex daca pe
parcursul elaborarii documentatiilor
tehnico-economice , studiilor topo,
etc se constata ca trebuie sa se
intervina si pe teritoriul altui UAT) .

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Se
va
finanța
elaborarea Georgiana Propunere
pag 7 – sectiunea 1.3
următoarelor documentații tehnico- Radac - ADR nepreluată
Acțiunile sprijinite și
VEST
economice:
activități
• studiul de fezabilitate sau
………….
office@adrv
documentația de avizare a
Se va finanța elaborarea
est.ro
lucrărilor
de
intervenții,
după
următoarelor
caz;
documentații
tehnico• proiect
pentru
economice:
autorizarea/desființarea
• studiul
de
executării
lucrărilor
si
fezabilitate
sau
proiectul tehnic de execuție,
documentația de
inclusiv
documentațiile
avizare a lucrărilor
tehnico-economice prevăzute
de intervenții, după
la art. XV alin. (1) din
caz;

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
și include la art. (2) următoarea
prevedere:
”Pe durata prezentului Acord, părţile
vor avea dreptul sa convină în scris
asupra modificării anumitor clauze,
prin act adiţional, oricând interesele
lor cer acest lucru sau când aceste
circumstanţe au loc şi nu au putut fi
prevăzute în momentul în care s-a
încheiat
prezentul
Acord
de
Parteneriat.”
Întrucât în GS 5D au fost preluate
prevederile OUG 88/2020 art . 4, alin.
1 1.a) și 1.b), această cerință nu poate
fi modificată.

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS
•

10

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 83/2016
privind unele măsuri de
eficientizare a implementării
proiectelor de infrastructură
de transport, unele măsuri în
domeniul
transporturilor,
precum și pentru modificarea
și completarea unor acte
normative, aprobată cu
modificări și completări prin
Legea nr. 205/2019, pentru
care se vor aplica în
continuare
reglementările
specifice.

proiect
pentru
autorizarea/desfiin
țarea
executării
lucrărilor
si
proiectul tehnic de
execuție, inclusiv
documentațiile
tehnico-economice
prevăzute la art. XV
alin.
(1)
din
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului
nr.
83/2016
privind
unele măsuri de
eficientizare
a
În funcție de tipul proiectelor, se va
implementării
acorda sprijin financiar și pentru
proiectelor
de
documentații de tipul:
infrastructură de
transport,
unele
• studiu de trafic si studiu de
măsuri în domeniul
circulatie
transporturilor,
• plan de afaceri.
precum și pentru
• studiu de marketing,
modificarea
și

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS
completarea unor
acte
normative,
aprobată
cu
modificări
și
completări
prin
Legea
nr.
205/2019, pentru
care se vor aplica în
continuare
reglementările
specifice.
În funcție de tipul
proiectelor, se va acorda
sprijin financiar și pentru
documentații de tipul:
• plan de afaceri.
• studiu
de
marketing,
• studiu
de
oportunitate,
• studii geotehnice,
• studii
pentru
obținerea

11

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
• studiu de oportunitate,
• studii geotehnice,
• studii
pentru
obținerea
acordurilor/avizelor
de
mediu,
• studii arheologice,
• studii hidrologice,
• studii topografice,
• documentații cadastrale,
orice alte categorii de studii
și documentații pentru
obținerea de avize/autorizații
care sunt necesare pentru
implementarea proiectelor
din aceste domenii.
• alte studii necesare
fundamentarii proiectelor
A se vedea si documentele
mentionate la sectiunea 2.3
Eligibilitatea
cheltuielilor,
subsectiunea ”Pentru UAT/MTS partenere”.

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt

Data
primirii

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Text din GS

•
•
•

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

acordurilor/avizelo
r de mediu,
studii arheologice,
studii hidrologice,
studii topografice,

documentații cadastrale,
orice alte categorii de
studii și documentații
pentru
obținerea
de
avize/autorizații care sunt
necesare
pentru
implementarea proiectelor
din aceste domenii.
7

13.07.2020

pag 8, sectiunea 1.4 Tipuri
de solicitanți
...
-

12

unitățile
administrativ
teritoriale
pentru
proiectele destinate
mobilității urbane și
regenerării urbane pe
baza selecției de fișe
de proiecte organizate

-

unitățile
administrativ Georgiana Propunere
Radac - ADR nepreluată
teritoriale locale/județene sau
VEST
parteneriate
între
acestea
pentru proiectele destinate office@adrv
est.ro
mobilității urbane și regenerării
urbane pe baza selecției de fișe
de proiecte organizate la nivelul
regiunilor de dezvoltare de către
agențiile pentru dezvoltare
regională din regiunile mai puțin
dezvoltate conform clasificării

Întrucât în GS 5D au fost preluate
prevederile OUG 88/2020 art.13, pct.
b.1) și b.3), aceste cerințe nu pot fi
modificate.

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS
la nivelul regiunilor de
dezvoltare de către
agențiile
pentru
dezvoltare regională
din regiunile mai puțin
dezvoltate conform
clasificării
din
Nomenclatorul comun
al unităților teritoriale
de statistică (NUTS),
pentru proiecte noi
sau, după caz, pentru
proiectele din listele
de
rezervă
ale
Programului
Operațional Regional
2014-2020, exclusiv
pentru
actualizarea
documentațiilor
tehnico-economice
existente sau pentru
continuarea acestora
în vederea pregătirii

13

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
din Nomenclatorul comun al
unităților teritoriale de statistică
(NUTS), pentru proiecte noi sau,
după caz, pentru proiectele din
listele
de
rezervă
ale
Programului
Operațional
Regional 2014-2020, exclusiv
pentru
actualizarea
documentațiilor
tehnicoeconomice existente sau pentru
continuarea acestora în vederea
pregătirii pentru implementare a
proiectelor;
- …
cu unitățile administrativ teritoriale
sau parteneriate între acestea pentru
proiectele de infrastructură publică
de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potențial turistic pe
baza selecției de fișe de proiecte
organizate la nivelul regiunilor de
dezvoltare de către agențiile pentru
dezvoltare regională din regiunile
mai puțin dezvoltate conform
clasificării din Nomenclatorul comun

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

-

pentru implementare
a proiectelor;
…

cu unitățile administrativ
teritoriale
pentru
proiectele
de
infrastructură publică de
turism, inclusiv obiective
de
patrimoniu
cu
potențial turistic pe baza
selecției de fișe de proiecte
organizate
la
nivelul
regiunilor de dezvoltare de
către agențiile pentru
dezvoltare regională din
regiunile
mai
puțin
dezvoltate
conform
clasificării
din
Nomenclatorul comun al
unităților teritoriale de
statistică (NUTS), pentru
proiecte noi sau, după caz,
pentru proiectele din
listele de rezervă ale
Programului Operațional
Regional
2014-2020,
exclusiv
pentru
14

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
al unităților teritoriale de statistică
(NUTS), pentru proiecte noi sau,
după caz, pentru proiectele din listele
de
rezervă
ale
Programului
Operațional Regional 2014-2020,
exclusiv
pentru
actualizarea
documentațiilor tehnico-economice
existente sau pentru continuarea
acestora în vederea implementării
proiectelor;
Pentru
anumite
proiecte
pe
Mobilitate urbana, care realizeaza o
investitie ce depaseste granitele
administrative ale unui UAT este
necesar parteneriatul intre UAT (ex
prelungire linie troleibuz/firobuz
intre Oras/pol de crestere si comuna
din aria metropolitana).
De asemenea, si la domeniul
infrastructură publică de turism,
inclusiv obiective de patrimoniu cu
potențial turistic, este posibila
situatia in care pentru un proiect este

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt

8

Data
primirii

13.07.20
20

15

Conținut propunere/ opinie/
Stadiu
Persoana
Justificarea nepreluării
Text din GS
recomandare
(preluată/
inițiatoare
(cf. art. 12 al. 3)
(conf. art. 7)
nepreluată)
actualizarea
necesar sa vina in parteneriat 2 UAT,
documentațiilor tehnico- unul singur neavand proprietate
economice existente sau asupra
tuturor
elementelor
pentru
continuarea
/imobilelor incluse in proiect.
acestora
în
vederea
implementării proiectelor;
Va rugam sa clarificati data pana la Georgiana Clarificare
Acordul de Parteneriat trebuie semnat
Pag 9: Cap. 1.4 Tipuri de care trebuie semnat acordul de Radac - ADR
între ADR și partener/parteneri, până
solicitanți
parteneriat (din formularea existenta
VEST
la data depunerii cererii de finanțare la
in ghid nu reiese clar).
AM POAT. În cazul în care acest lucru
”Modul de funcționare al
office@adrv
nu este posibil, acest acord trebuie
acestui parteneriat este
est.ro
semnat cel mai târziu la data semnării
detaliat
în
cadrul
contractului de finanțare între ADR și
modelului acordului de
AM POAT.
parteneriat din Anexa 10
la prezentul Ghid. Acordul
de parteneriat trebuie
semnat între ADR și
partener/parteneri
conform celor mai sus
menționate până la data
depunerii
cererii
de
finanțare la AM POAT și cel
mai târziu până la data
semnării contractului de
finanțare.”

Nr.
crt
9

Data
primirii
13.07.2020

16

Text din GS
Pag 12 sectiunea 2. 1
Eligibilitatea
solicitantului/partenerilor
Lideri de parteneriat:
▪ ADR NORD-EST
▪ ADR SUD-EST
▪ ADR SUD-MUNTENIA
▪ ADR SUD VEST OLTENIA
▪ ADR VEST
▪ ADR NORD-VEST
▪ ADR CENTRU
Parteneri:
Unităţile
administrativteritoriale
orașe/municipii/județe din
regiunile Nord-Est, SudEst, Sud-Muntenia, SudVest Oltenia, Vest, NordVest și Centru (definite
conform OUG nr. 57/2019
privind
Codul
administrativ,
cu
modificările și completările
ulterioare), după cum
urmează:
- Pentru domeniile
mobilitate urbană
și
regenerare

Conținut propunere/ opinie/
Stadiu
Persoana
Justificarea nepreluării
recomandare
(preluată/
inițiatoare
(cf. art. 12 al. 3)
(conf. art. 7)
nepreluată)
Lideri de parteneriat:
Georgiana Propunere
Întrucât OUG 88/2020 nu prevede
▪ ADR NORD-EST
Radac - ADR nepreluată parteneriate pentru domeniile
▪ ADR SUD-EST
VEST
mobilitate și regenerare urbană și
▪ ADR SUD-MUNTENIA
domeniul infrastructură publică de
▪ ADR SUD VEST OLTENIA
office@adrv
turism, inclusiv obiective de
▪ ADR VEST
est.ro
patrimoniu cu potențial turistic.
▪ ADR NORD-VEST
▪ ADR CENTRU
Parteneri:
Unităţile
administrativ-teritoriale
orașe/municipii/județe din regiunile
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia,
Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și
Centru (definite conform OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările
ulterioare), după cum urmează:
- Pentru domeniile mobilitate
urbană și regenerare urbană
– unitățile administrativ
Pentru domeniile mobilitate și
teritoriale (orașe, municipii,
regenerare urbană, OUG 88/2020,
județe), inclusiv parteneriate
art. 13, pct. b.1) nu prevede
intre acestea.
parteneriate.
- Pentru
domeniul
infrastructură rutieră de
interes județean, inclusiv
variante ocolitoare și/sau
drumuri de legătură – județe

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

-

17

urbană – unitățile
administrativ
teritoriale (orașe,
municipii, județe).
Pentru domeniul
infrastructură
rutieră de interes
județean, inclusiv
variante ocolitoare
și/sau drumuri de
legătură – județe
individual
sau
parteneriate între
acestea și/sau între
acestea și autorități
publice
locale.
Pentru elaborarea
documentațiilor
tehnico-economice
necesare
implementării
proiectelor
de
infrastructură
rutieră de interes
județean unitățile
administrației
publice județene
pot
încheia

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
individual sau parteneriate
între acestea și/sau între
acestea și autorități publice
locale. Pentru elaborarea
documentațiilor
tehnicoeconomice
necesare
implementării proiectelor de
infrastructură rutieră de
interes județean unitățile
administrației
publice
județene pot încheia acorduri
de parteneriat cu alte unități
ale administrației publice
locale/județene sau, după
caz, pot constitui asociații de
dezvoltare intercomunitară în
condițiile legii.
- Pentru domeniul centre de
agrement / baze turistice
/tabere școlare - Ministerul
Tineretului
și
Sportului/unitățile
administrativ teritoriale care
au
în
proprietate
infrastructurile de tip centre
de agrement / baze turistice
/tabere
școlare
sau
parteneriate între acestea.

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt

Data
primirii

-

18

Conținut propunere/ opinie/
Text din GS
recomandare
(conf. art. 7)
acorduri
de Pentru domeniul infrastructură și
parteneriat cu alte servicii publice de turism, inclusiv
unități
ale obiective de patrimoniu cu potențial
administrației
turistic - unitățile administrativ
publice
teritoriale (orașe/ municipii/județe)
locale/județene
inclusiv parteneriate intre acestea.
sau, după caz, pot
constitui asociații
de
dezvoltare Actualizare
sectiune
conform
intercomunitară în propunerii de la punctul 3 din
condițiile legii.
prezentul document.
Pentru domeniul
centre
de
agrement / baze
turistice
/tabere
școlare - Ministerul
Tineretului
și
Sportului/unitățile
administrativ
teritoriale care au
în
proprietate
infrastructurile de
tip
centre
de
agrement / baze
turistice
/tabere
școlare
sau
parteneriate între
acestea.

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
Pentru domeniul infrastructură
publică de turism, inclusiv obiective
de patrimoniu cu potențial turistic,
OUG 88/2020, art. 13, pct. b.3) nu
prevede parteneriate.

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

-

10

Pentru domeniul
infrastructură
și
servicii publice de
turism,
inclusiv
obiective
de
patrimoniu
cu
potențial turistic unitățile
administrativ
teritoriale (orașe/
municipii/județe).
13.07.2020 •Text
ghid pag 13 Rugam clarificarea daca perioada de Georgiana Propunere
sectiunea 2.2 Eligibilitatea implementare cererilor de finantare Radac - ADR preluată
VEST
depuse prin POAT in anul 2020, poate
proiectului:
sa fie maxim pana in decembrie 2021.
D. să fie implementate în
office@adrv
est.ro
intervalul de timp ianuarie
2014 - decembrie 2023;

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

• Pag 24, AM POAT va
analiza fișele de proiect
primite de la ADR-uri pe
baza următoarelor criterii:
I. Aspecte care vor fi
urmărite
privind
19

Informațiile completate în cap. 2
Eligibilitatea proiectului se referă la
condițiile cumulative pe care trebuie
să le respecte proiectele în cadrul
POAT 2014-2020.
În ceea ce privește proiectele pentru
care se asigură sprijin financiar în
elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice aferente celor 5 domenii,
acestea trebuie să fie implementate
până la decembrie 2021. Sprijinul
financiar acordat
este pentru
pregătirea portofoliului de proiecte de
infrastructură în domenii strategice
considerate prioritare pentru perioada
de programare 2021 – 2027.

Nr.
crt

Data
primirii

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Text din GS
propunerile
primite

de

proiect

…
Perioada de implementare
a proiectului este cuprinsă
între data depunerii cererii
de finanțare şi 31.12.2023
• Text din fisele de proiect
de investitie:
Pct 13. Nota: Perioada de
implementare poate fi
cuprinsă între iunie 2020 și
decembrie 2021 (include și
perioada
necesară
efectuării plăților către
contractor).
• Text din fisa propunerii
de proiect (ADR):
iunie 2020 – decembrie
2021 (18 luni)

20

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
AM POAT va revizui informația în
ghidul 5D pentru a menționa că
proiectele trebuie să fie implementate
până la 31.12.2021.

Nr.
crt

11

Data
primirii

Text din GS

Notă: Data de finalizare a
activităților proiectului nu
trebuie să depășească
31.12.2021.
13.07.2020 pag 13 sectiunea 2.2
Eligibilitatea proiectului:
Text ghid:
F. să nu fie încheiate în
mod
fizic
sau
implementate
integral
înainte de depunerea
cererii de finanțare la
autoritatea
de
management, indifferent
dacă toate plățile aferente
au fost sau nu efectuate de
către beneficiar (art. 65,
alin.
(6)
din
Reg.
1303/2013);

21

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Persoana
inițiatoare

F. să nu fie încheiate în mod fizic sau Georgiana
implementate integral înainte de Radac - ADR
VEST
depunerea cererii de finanțare la
autoritatea
de
management,
office@adrv
indiferent dacă toate plățile aferente
est.ro
au fost sau nu efectuate de către
beneficiar (art. 65, alin. (6) din Reg.
1303/2013);
NOTA:
Acest aspect este la punctului 2 din
cadrul Declaratiei de eligibilitate si
angajament.
De clarificat daca pot fi decontate si
documentatii tehnico-economice a
caror elaborare a fost demarata
anterior, dar nu au fost efectuate
plati.
De actualizat si punctul 7 din grila in
consecinta.

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Clarificare
Prevederea din Ghid este conform cu
cea din regulament. Astfel, este
necesar ca să existe cel puțin o
activitate în implementare, fără a lua
în calcul managementul de proiect. În
cazul acestor proiecte realizate de ADR
in parteneriat cu UAT-uri este necesar
ca cel puțin unul din parteneri să aibă
la data depunerii CF o activitate în
implementare.
Propunem să nu
detaliem acest lucru în ghid întrucât nu
încurajăm preluarea la finanțare a
documentațiilor deja realizate.
Întrucât în conformitate cu art. 65
”Eligibilitatea”
alin
(9)
din
Regulamentului
1303/2020,
cheltuielile care devin eligibile în urma
modificării programului sunt eligibile
numai de la data transmiterii către

Nr.
crt

12

Data
primirii

13.07.2020

Text din GS

Pag 13

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
Consideram ca este necesara
clarificarea / definirea notiunii de
”incheiere in mod fizic” si
”implementare integrala” pentru
proiectele finantate prin POAT.
Domeniul mobilitate urbană:

Persoana
inițiatoare

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
Comisie a cererii de modificare, în ghid
si in grila de evaluare se va specifica
faptul că sunt eligibile cheltuielile
efectuate după data de 29.06.2020.

Georgiana Propunere
Radac - ADR nepreluată
VEST

a. 1. Criterii generale ………………
obligatorii
a) să conțină un pachet de
domeniul
mobilitate
office@adrv
proiecte de mobilitate
est.ro
urbană:
alcătuit din unul sau mai
multe propuneri/…………. Și
………………
poate avea în vedere inclusiv
a) să conțină un
pentru legătura cu localitățile
coridor de
limitrofe;
mobilitate
……………………………………………..
integrat, alcătuit
d) O unitate administrativ teritorială
din unul sau mai
poate obține sprijin financiar pentru
multe
documentația
tehnico-economică
propuneri/………….
aferentă unui singur proiect de
Și poate avea în
mobilitate urbană
vedere inclusiv
Precizam ca:
pentru legătura cu
localitățile
1. termenul de coridor este
limitrofe;
propriu infrastructurii si
lucrarilor de infrastructura,
22

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

În GS 5D au fost preluate prevederile
OUG 88/2020 art.14, pct. b.

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS
………………………………………
……..
d) O unitate administrativ
teritorială poate obține
sprijin financiar pentru
documentația
tehnicoeconomică aferentă unui
singur
proiect
de
mobilitate urbană.

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
iar termenul de mobilitate in
general
se
refera
la
deplasari/moduri
de
deplasare/miscare
a
persoanelor, bunurilor, etc si
mai putin la infrastructura. In
plus nu este clar definit
termenul de coridor de
mobilitate si in general in
PMUD-uri, etc – nu au fost
aprobate “coridoare de
mobilitate
integrate”
ci
proiecte.
2. Cuvintele “inclusiv pentru” …
nu clarifica ci dimpotriva
creaza neclaritati.
Astfel, propunem :
1. utilizarea termenului de
“pachet de proiecte de
mobilitate”
2. eliminarea cuvintelor
“inclusiv pentru”

23

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt
13

14

Data
primirii
13.07.2020

Text din GS

Pag 14, sectiune 2.2
Eligibilitatea proiectului
a. 1. Criterii generale
obligatorii
...domeniul regenerare
urbană:
...să aibă o valoare
estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a
proiectului, cuprinsă între
3.000.000 euro și
7.500.000 euro pentru
municipiile reședință de
județ și între 1.000.000
euro și 5.000.000 euro
pentru celelalte municipii
și orașe;
13.07.2020 Pag 14, sectiune 2.2
Eligibilitatea proiectului
I. 1. Criterii generale
obligatorii

Conținut propunere/ opinie/
Stadiu
Persoana
Justificarea nepreluării
recomandare
(preluată/
inițiatoare
(cf. art. 12 al. 3)
(conf. art. 7)
nepreluată)
a) să aibă o valoare estimată Georgiana Propunere
În GS 5D au fost preluate prevederile
totală, fără T.V.A., echivalent Radac - ADR nepreluată OUG 88/2020 art.14, pct. c.
în lei, a proiectului, cuprinsă
VEST
între 3.000.000 euro și
7.500.000
euro
pentru office@adrv
proiectele implementate in
est.ro
municipiile reședință de județ
și între 1.000.000 euro și
5.000.000
euro
pentru
proiectele implementate in
celelalte municipii și orașe;
Propunem completarea alaturata
pentru a fi cuprinse si situatiile in care
la un proiect de regenerare urbana,
unele imobile apartin de ex de UAT
Municipiu resedinta de judet, iar
altele, de UAT Judet.

a. domeniul
infrastructură Georgiana Propunere
rutieră de interes județean, Radac - ADR nepreluată
VEST
inclusiv variantele ocolitoare
și/sau drumuri de legătură:
office@adrv
est.ro
3. domeniul infrastructură …
rutieră
de
interes
b) să facă parte dintr-o strategie
județean,
inclusiv
elaborată la nivel județean

24

În GS 5D au fost preluate prevederile
OUG 88/2020 art.19, pct. b.

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS
variantele
ocolitoare
și/sau
drumuri
de
legătură:
…
a) să facă parte dintro
strategie
elaborată la nivel
județean sau, după
caz, regional;

15

13.07.2020

pag 22, 2.3 Sectiunea
eligibilitatea cheltuielilor
B.
Pentru UAT/MTS –
partenere

Categorie cheltuieli - 14 –
cheltuieli pentru proiectare și
asistență tehnică
Subcategorie cheltuieli - 44 –
proiectare și inginerie

25

Conținut propunere/ opinie/
Stadiu
Persoana
recomandare
(preluată/
inițiatoare
(conf. art. 7)
nepreluată)
sau Planul de Amenajare a
Teritoriului
Judetului,
sectiunea
CirculatieTransport sau, dupa caz,
regionala.
Termenul “strategie elaborata la
nivel judetean” – este restrictiv – in
strategii judetene (documente cadru)
pot sa nu se regaseasca toate
propunerile din PATJ – document
care detaliaza legal strategiile.
Strategia este strategie – PATJ este
alt tip de document legal prevazut in
Legea 350.
In vederea eliminarii oricaror de
Georgiana Propunere
neclaritati privind cheltuielile
Radac - ADR preluată
eligibile si neeligibile, propunem
VEST
reformularea de mai jos a
cheltuelilor privind proiectarea si
office@adrv
ingineria.
est.ro
Categorie cheltuieli - 14 – cheltuieli
pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuieli - 44 – proiectare
și inginerie

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Subcategoria de cheltuieli
Subcategoria de cheltuieli poate include
poate include cheltuieli
cheltuieli efectuate pentru:
efectuate pentru:
elaborarea documentațiilor • elaborarea documentațiilor tehnice,
tehnice - expertiza tehnică,
inclusiv expertizarea tehnică a
etc - și documentaţie de
construcţiilor existente, a structurilor
avizare a lucrărilor de
şi/sau, după caz, a proiectelor
intervenţii,
studiu
de
tehnice, inclusiv întocmirea de către
fezabilitate, proiect tehnic,
expertul tehnic a raportului de
detalii
de
execuţie,
expertiză tehnică
verificarea
tehnică
a
proiectului;
expertizare • Certificarea performanţei energetice
tehnică
a construcţiilor
şi auditul energetic al clădirilor
existente, a structurilor
• studiu de fezabilitate / documentaţie
şi/sau, după caz, a proiectelor
de avizare a lucrărilor de intervenţii
tehnice, inclusiv întocmirea
de către expertul tehnic a • verificarea proiectului în conformitate
cu legislaţia în vigoare, de catre
raportului
de
expertiză
tehnică, în conformitate cu
verificatori de proiecte atestaţi,
prevederile legislaţiei în • proiect tehnic şi detalii de execuţie.
vigoare
Certificarea
performanţei energetice şi
auditul energetic al clădirilor
(dacă este cazul).

16

13.07.2020

26

Pag 10 sectiunea 1.7
Alocarea stabilită pentru
apelul de proiecte si pag

Dacă, în urma finalizării procesului de Georgiana Propunere
selecție a cererilor de finanțare, Radac - ADR nepreluată
VEST
alocarea financiară dedicată unei
regiuni nu este accesată în întregime,

Perioada de implementare a
proiectului trebuie să fie până la
31.12.2021 pentru a se asigura sprijin
financiar pentru elaborarea
documentațiilor tehnico-economice

Nr.
crt

Data
primirii

Conținut propunere/ opinie/
Stadiu
Persoana
Justificarea nepreluării
Text din GS
recomandare
(preluată/
inițiatoare
(cf. art. 12 al. 3)
(conf. art. 7)
nepreluată)
28 3.2 Completarea cererii inclusiv luand in calcul si proiectele office@adrv
pentru pregătirea portofoliului de
est.ro
proiecte de infrastructură în
de finanțare:
din lista de rezerva, se va lansa un
domeniile strategice considerate
Dacă, în urma finalizării nou apel de proiecte pentru alocarea
prioritare pentru perioada de
procesului de selecție a ramasa neconsumata.
programare 2021- 2027. Astfel,
cererilor de finanțare,
lansarea unui nou apel nu se poate
alocarea
financiară
realiza astfel încât să ne putem
dedicată unei regiuni nu
încadra în acest termen.
este accesată în întregime,
AM POAT poate realiza
realocări către alte regiuni
în baza unei analize a
nevoilor identificate la
nivel regional, cu acordul
ADR de la care se realocă
sume.
13.07.2020 Referitor la FISELE DE
In cadrul fisei de proiect, pentru Georgiana Propunere
Cursul valutar trebuie să fie de la data
Planul de proiecte aferent anului Radac - ADR nepreluată depunerii fișei de proiect și în cererea
PROIECT:
2020, se va utiliza cursul de schimb
VEST
de finanțare se va putea transforma în
inforeuro valabil la data lansării
in cadrul fisei de proiect se
lei la data depunerii cererii de
apelului de proiecte.
office@adrv
mentioneaza utilizarea
finanțare. Astfel, se va evita utilizarea
est.ro
cursului inforeuro de la
unui curs anterior care nu mai este
Propunem utilizarea pentru Planul de
data depunerii fisei de
actual, dacă se întârzie cu depunerea
proiecte aferent anului 2020 a unui
proiect.
CF.
singur curs de schimb valutar,
respectiv toti solicitantii care depun
fise de proiect in cursul acestui an, sa
27

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
utilizeze acelasi curs de schimb.
Acest aspect ar simplifica verificarea
incadrarii in limitele valorice minime
si maxime stabilite in ghid si de
asemenea ar simplifica intocmirea
anexei la fisa ”Calcului indicatorului”.
- Pentru toate cele 5 modele de fise
de proiect, propunem introducerea
unei sectiuni in care solicitantul sa
precizeze dreptul acestuia de a
realiza investitia, respectiv sa
precizeze daca are drept de
proprietate asupra imobilelor sau
baza in care acesta are dreptul de a
executa lucrarile propuse. Astfel
propunem
introducerea
sub
sectiunea ”Titlul Proiectului de
investitie”, sectiunea ”Drept de
realizare a investitiei propuse,
situatia juridica a imobilelor obiect
al
proiectului”.
Precizam
ca
mentionarea acestei informatii (chiar
si daca este doar la nivel declarativ)

28

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Propunere
nepreluată

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

În cadrul videoconferințelor avute cu
ADR –urile, înainte de lansarea GS 5D
în consultare publică, a fost dezbătut
aspectul cu privire la stabilirea unor
criterii
suplimentare
pentru
prioritizarea proiectelor și a reieșit că
la nivel regional acestea sunt diferite
astfel încât nu au putut fi identificate
criterii aplicabile tuturor regiunilor.
Astfel, la nivelul ADR Vest se poate
introduce acest criteriu suplimentar.

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
poate stabili in aceasta faza
incipienta
eligibilitatea/neeligibilitatea
unor
investitii din punctul de vedere al
drepturilor
aupra
imobilelor
acceptate la finantare in cadrul
financiar 2021-2027.
- Pentru fisele aferente domeniului
infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potenţial turistic,
propunem includerea in sectiunea
”Obiectivele
proiectului
de
investitie”, sub punctele ”Obiectiv
general” si ”Obiectiv specific”,
subpunctul: Codul obiectivului de
patrimoniu in cadrul listei de
monumente istorice aprobate prin
ORDINUL
2828/2015 pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului culturii şi cultelor nr.
2.314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizată,

29

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Propunere
nepreluată

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

În cadrul videoconferințelor avute cu
ADR –urile, înainte de lansarea GS 5D
în consultare publică, a fost dezbătută
aspectul cu privire la stabilirea unor
criterii
suplimentare
pentru
prioritizarea proiectelor și a reieșit că
la nivel regional acestea sunt diferite
astfel încât nu au putut fi identificate
criterii aplicabile tuturor regiunilor.
Astfel, la nivelul ADR Vest se poate
introduce acest criteriu suplimentar.

Nr.
crt

17

Data
primirii

13.07.2020

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
şi a Listei monumentelor istorice
dispărute, cu modificările ulterioare”
– in vederea identificarii mai clare a
imobilului vizat de proiect
- anexat, transmitem Fisa de proiect
aferenta
domeniului Mobilitate
urbana cu propunerile specifice
mentionate in cadrul acesteia.

13.07.2020

30

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Georgiana
Radac - ADR
VEST

Intrebari:
1. Proiectul descris
intr-o fisa de
proiect depusa si
selectata pentru
finantare prin
POAT poate fi
impartit in mai
multe cereri de
finantare care se
vor depune in
perioada de
programare 20212027?

18

Persoana
inițiatoare

Clarificare
Fiecare fisa depusa de ADR in
parteneriat cu UAT-urile (intre 1 si
maxim 3 aferente celor 5 domenii) va
avea corespondent o cerere de
finantare pe POAT, cu precizarea ca
bugetul total al fiselor sa fie maxim
bugetul alocat regiunii in ghid.
Referitor la fiecare fisa/cerere de
finantare din POAT ea poate fi realizata
de ADR cu unul sau mai multi
parteneri, in functie de prioritizarea
proiectelor pe domeniul/domeniile
cuprinse in fisa.

office@adrv
est.ro

Referitor
la
prevederile
ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 88 din

Daniela
Traian -

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Propunere
nepreluată

În GS 5D au fost preluate prevederile
OUG 88/2020.

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
27 mai 2020. unor măsuri, precum și
acordarea unui sprijin financiar
pentru pregătirea portofoliului de
proiecte în domenii strategice
considerate
prioritare
pentru
perioada de programare 2021-2027,
destinat finanțării prin Programul
operațional Asistență tehnică 20142020 (POAT 2014-2020) și Programul
operațional Infrastructură mare
2014-2020 (POIM), vă rugăm să aveți
în vedere faptul că în această
perioadă documentele menționate
sunt în curs de actualizare/elaborare.
În acest context, anumite propuneri
de proiecte nu pot îndeplini condiția
de a face parte din SIDU, PMUD,
studii de specialitate aprobate deja
prin hotărâri ale autorităților publice
locale. Astfel, vă propunem ca în
ghidurile ce urmează să fie lansate să
fie prevăzută posibilitatea ca aceste
strategii să fie în curs de elaborare
sau actualizare, în condițiile în care
există o asumare din partea
reprezentanților legali în sensul
obligativității de includere a acestor

31

Persoana
inițiatoare
ADR SUD
MUNTENIA

office@adr
muntenia.r
o

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt

19

Data
primirii

13.07.2020

32

Text din GS

Cap. 1.3 Acțiunile sprijinite
și activități
Atenție: Documentațiile
finanțate vor fi elaborate și
predate
respectând
etapele de proiectare din
HG 907/2016, inclusiv faza
Proiect tehnic de execuție
cu
Autorizație
de
Construire, conform HG nr.
907/2016, cu modificările
și completările ulterioare,
privind
etapele
de
elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din
fonduri
publice,
cu
modificările și completările
ulterioare.

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
proiecte în documentele strategice
ce vor fi aprobate prin hotărâri.
Autorizația de construire va fi
obținută de proiectant sau poate fi
obținută de beneficiar, în baza
documentației
întocmită
de
Proiectant?

Persoana
inițiatoare

Elena
Portaru,
Laura
Bocancios,
Mihaela
Cleescu Municipiul
Arad
www.prima
riaarad.ro
și
pma@prim
ariaarad.ro

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Clarificare

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Clarificare
Având în vedere faptul că autorizația
de construire are o perioadă limitată
de valabilitate, a fost eliminată din
paragraful citat, pentru a nu se
înțelege
obligativitatea
obținerii
acesteia în cadrul proiectului finanțat
din POAT. Existența acestei autorizații
urmează a fi verificată în procesul de
evaluare și contractare pe POR 20212027.
Autorizația de construire trebuie să fie
obținută de către beneficiar, conform
prevederilor art 22 din Legea nr.
10/1995
privind
calitatea
în
construcții, republicată.
"ART. 22
Investitorii sunt persoane fizice sau
juridice care finanţează şi realizează
investiţii sau intervenţii la construcţiile
existente în sensul legii şi au
următoarele
obligaţii
principale
referitoare la calitatea construcţiilor:

Nr.
crt

20

Data
primirii

13.07.2020

33

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

de Pentru un centru de agrement aflat în
proprietatea UAT-ului, parteneriatul
se va încheia între ADR Vest și
Solicitanții
proiectelor Municipiul Arad sau este nevoie și de
depuse în cadrul apelului avizul Ministerului?
aferent OS 1.1 sunt
reprezentați
de
parteneriatele constituite
dintre Agențiile pentru
Dezvoltare Regională din
regiunile
mai
puțin
dezvoltate
conform
clasificării
din
Cap. 1.4
solicitanți

Tipuri

Persoana
inițiatoare

Elena
Portaru,
Laura
Bocancios,
Mihaela
Cleescu Municipiul
Arad
www.prima
riaarad.ro
și

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Propunere
preluată

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
a) stabilirea nivelului calitativ ce
trebuie realizat prin proiectare şi
execuţie pe baza reglementărilor
tehnice, precum şi a studiilor şi
cercetărilor efectuate;
b) obţinerea acordurilor şi a avizelor
prevăzute de lege, precum şi a
autorizaţiei de construire şi acordului/
autorizaţiei
administratorului
drumului
pentru
realizarea
branşamentelor la reţelele de utilităţi
ale infrastructurii edilitare, cu plata
taxelor de racordare aferente
branşamentelor".
În cuprinsul Ghidului s-a clarificat acest
aspect, după cum urmează:
Pentru domeniul centre de agrement /
baze turistice (tabere școlare),
Ministerul Tineretului și Sporturilor va
realiza prioritizarea proiectelor proprii
și va comunica Agențiilor pentru
Dezvoltare Regională lista proiectelor.
ADR-urile
vor
realiza
selecția
proiectelor propuse de MTS și a celor
primite de la UAT-uri pe baza criteriilor
generale și suplimentare, menționate
la
secțiunea
2.2
Eligibilitatea
proiectului.

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS
Nomenclatorul comun al
unităților teritoriale de
statistică (NUTS), ca lider
de parteneriat și
-

34

cu
Ministerul
Tineretului și Sportului
(MTS)/
unitățile
administrativ
teritoriale care au în
proprietate
infrastructurile de tip
centre de agrement /
baze
turistice
(taberele școlare) sau
parteneriate
între
acestea,
în
baza
prioritizării realizate de
acesta
la
nivelul
fiecărei regiuni de
dezvoltare,
din
categoria celor mai
puțin
dezvoltate
conform clasificării din
Nomenclatorul comun
al unităților teritoriale
de statistică (NUTS).

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Persoana
inițiatoare
pma@prim
ariaarad.ro

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Nr.
crt
21

Data
primirii
13.07.2020

Text din GS
Cap.
2,
pct.
2.3
Eligibilitatea cheltuielilor
V.
Pentru
entitățile
partenere în proiect sunt
eligibile exclusiv costurile
pentu
elaborarea
documentațiilor tehnicoeconomice și a celorlalte
tipuri de documentații
prevăzute în prezentul
ghid.
Cheltuieli neeligibile
•

22

13.07.2020

35

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
Este eligibilă taxa pe valoarea
adăugată a UAT-ului, aferentă
cheltuielilor
elaborarea
documentațiilor tehnico-economice
și a altor documentații prevăzute în
ghid?

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Elena
Portaru,
Laura
Bocancios,
Mihaela
Cleescu Municipiul
Arad

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
Clarificare
TVA-ul UAT aferent elaborării
documentațiilor tehnico-economice
este eligibil în cadrul Ghidului 5D.

www.prima
riaarad.ro

taxa pe valoarea
adăugată,
cu
excepția cazului în
care aceasta nu se
poate recupera în
temeiul legislației
naționale privind
TVA-ul;

Cap. 6 Anexe
Anexa 2 – Fișă propunere
proiecte
Perioada de implementare
Iunie 2020 – Decembrie
2021

Persoana
inițiatoare

și
pma@prim
ariaarad.ro

Având
în
vedere
amploarea
documentației
tehnic-economice,
necesitatea organizării procedurii de
achiziție public, perioadele de
contestații (contestațiile nu sunt
previzibile), considerăm că termenul

Elena
Portaru,
Laura
Bocancios,
Mihaela
Cleescu -

Propunere
nepreluată

La videoconferința din data de 24
iunie, reprezentanții ADR au agreat ca
perioada
de
implementare
a
proiectului să fie până la 31.12.2021.
Astfel, AM POAT va revizui în Anexa
Grila de verificare CAE și ETF termenul
ianuarie 2014- decembrie 2021.

Nr.
crt

23

Data
primirii

Conținut propunere/ opinie/
Text din GS
recomandare
(conf. art. 7)
Notă: Data de finalizare a de 18 luni prevăzut ca perioadă de
activităților proiectului nu implementare este insuficient.
trebuie să depășească În acest sens, propunem data de
31.12.2021.
31.12.2022 ca dată de finalizare a
activităților, ținând cont că în grila de
verificare se menționează
că
"proiectul va fi implementat între
ianuarie 2014 – decembrie 2023."
14.07.2020 La cap. 2.3 Eligibilitatea
Vă solicităm modificarea acestei
cheltuielilor se prevede: V. prevederi, prin introducerea în
Pentru entitățile
categoria cheltuielilor eligibile a
partenere în proiect sunt
cheltuielilor aferente exproprierilor
eligibile exclusiv costurile
de utilitate publică, respectiv plata
pentru elaborarea
despăgubirilor, pentru investițiile în
documentațiilor tehnicoinfrastructura rutieră de interes
economice
județean. Solicităm introducerea
și a celorlalte tipuri de
acestei categorii de cheltuieli in
documentații prevăzute în categoria
cheltuielilor
eligibile
prezentul ghid
deoarece investițiile a căror pregătire
este finanțată prin acest program
sunt investiții de impact
(construire
de
drumuri
noi,
modernizări de drumuri județene
care presupun lărgirea acestora).
Orice asemenea investiție presupune
extinderea infrastructurii existente
și, în marea majoritate a cazurilor,
implică necesitatea exproprierilor de
36

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Municipiul
Arad
www.prima
riaarad.ro
și
pma@prim
ariaarad.ro
Gabriela
Chiricheu –
Consiliul
Județean
Arad
diana.bogd
an@adrvest
.ro
gabriela_chi
richeu@yah
oo.com

Propunere
nepreluată

Întrucât în GS 5D au fost preluate
prevederile OUG 88/2020, respectiv
faptul că se finanțează elaborarea de
documentații.
În plus, fondurile disponibile din POAT
pentru acordarea sprijinului financiar
pentru elaborarea documentațiilor
sunt limitate și acestea nu pot acoperi
costurile pentru exproprieri.

Nr.
crt

Data
primirii

24

Text din GS

Secțiunea 2.2 Eligibilitatea
proiectului – I.1 Criterii
generale obligatorii,
punctul 3, lit. e) domeniul
infrastructură urbană de
interes județean, inclusiv
variantele ocolitoare
și/sau drumuri de
legătură:
ˮJustificarea impactului
asupra dezvoltării
economice la nivel
județean/regional a
proiectului de
infrastructură rutieră se
aprobă prin hotărâre a
Consiliului Județeanˮ.

37

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
utilitate publică. In varianta actuală a
ghidului, aceste cheltuieli sunt
neeligibile, fiind greu de suportat din
bugetele locale, consecință fiindca se
vor putea realiza doar acele investiții
care nu presupun exproprieri.
Recomandăm ca această condiție să fie
eliminată sau să poată fi considerată ca
fiind îndeplinită odată cu aprobarea prin
HCJ a documentației tehnicoeconomice, deoarece această condiție
este dezvoltată atât în cadrul Notei
Conceptuale și/sau a Temei de
proiectare, cât și ulterior în
documentațiile tehnico-economice –
faza SF/DALI care stau la baza
dezvoltării investiției publice locale. În
plus, OUG nr.57/2019 precizează clar
domeniile în care consiliului județean
poate adopta hotărâri.

Persoana
inițiatoare

Consiliul
Județean
Timiș
Adriana
Deaconu
Tel:0256/40
6.596
Fax:0256/4
06.593
adriana.dea
conu@cjtim
is.ro

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Propunere
nepreluată

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)

Cerința este prevăzută în OUG
88/2020 și nu poate fi eliminată.
Modelul standard de notă
conceptuală și temei de proiectare
prevăzut de HG 907/2016 nu cuprinde
justificarea impactului asupra
dezvoltării economice la nivel
județean/regional, ci doar o scurtă
prezentare privind:
a) deficiențe ale situației actuale;
b) efectul pozitiv previzionat prin
realizarea obiectivului de investiții;
c) impactul negativ previzionat în
cazul nerealizării obiectivului de
investiții.
Considerăm necesară o analiză a
impactului investiției asupra
dezvoltării economice la nivel
județean/regional care fie este inclusă
în Nota conceptuală suplimentar
elementelor prevăzute de HG

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
907/2016, fie se supune separat
aprobării CJ.

25

26

38

Secțiunea 2.2 Eligibilitatea
proiectului – I.2 Criterii
suplimentare:
- Aceste criterii pot fi
aprobate de Consiliul de
Dezvoltare Regională și
vor fi comunicate
potențialilor parteneri pe
pagina de internet a
fiecărei agenții de
dezvoltare

Expresia „pot fi aprobate” se va înlocui
cu “vor fi aprobate”; Membrii CDR sunt
aleși și reprezintă, de drept,
comunitățile locale din regiune și
autoritățile locale sunt cele care ar
trebui să decidă pentru comunitatea pe
care o reprezintă.

Secțiunea 2.3 Eligibilitatea
cheltuielilor
- Pentru entitățile
partenere în proiect sunt
eligibile exclusiv costurile
pentru elaborarea
documentațiilor tehnicoeconomice și a celorlalte
tipuri de documentații
prevăzute în prezentul
ghid

Responsabilitatea pregătirii
documentațiilor tehnice pentru
viitoarea perioadă de programare
revine exclusiv partenerilor (UAT -uri,
etc), așa cum este prevăzut și în acordul
de parteneriat. ADR-urile nu au
nicio atribuție cum ar fi, de exemplu,
verificarea acestor documentații
tehnice, prin urmare nu își asumă nicio
responsabilitate dacă documentațiile
întocmite nu vor putea fi finanțate în
perioada viitoare de programare, luând
în considerare faptul că o mare parte
din fondurile nerambursabile din POAT

Consiliul
Județean
Timiș

Propunere
nepreluată

Adriana
Deaconu
Tel:0256/40
6.596
Fax:0256/4
06.593
adriana.dea
conu@cjtim
is.ro
Consiliul
Propunere
Județean
nepreluată
Timiș
Adriana
Deaconu
Tel:0256/40
6.596
Fax:0256/4
06.593

AM POAT nu a optat pentru această
variantă având în vedere suma scăzută
dedicată pregătirii de proiecte
raportată la nevoi. În plus se va
îngreuna și partea de implementare
partea de implementare având în
vedere că unele proiecte vor fi
realizate cu un număr mare de
parteneri.
Propunem eliminarea de la ADR a
categoriei 10 - cheltuieli generale de
administrație întrucât se aplica

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS

Contract de finanțare
1. Art. 2.1 pct. c) termenul
„zi” reprezintă zi

27

39

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)
se direcționează tocmai pentru
acoperirea cheltuielilor de funcționare
ale ADR și a cheltuielilor salariale pentru
“experți”, din echipa de management și
implementare, inclusiv pentru personal
administrativ (șofer, personal de
curățenie).
Astfel, tipurile de cheltuieli eligibile doar
pentru ADR (salariale, indirecte, dotări
etc.) trebuie să fie eligibile și pentru
parteneri, ținând cont de faptul că
personalul din UAT/MTS care răspunde
efectiv de realizarea activităților
proiectului (pregătirea
documentațiilor). Având în vedere
obiectivul specific al apelului de
proiecte, recomandăm ca personalul din
echipa de implementare (unde se
regăsesc experții), așa cum este ea
definită în ghid, să aibe și alte atribuții
decât cele de monitorizare și
coordonare, în condițiile respectării
prevederilor legale privind conflictul de
interese în contextul asigurării întăririi
capacității beneficiarilor de a pregăti și
implementa proiecte mature și
sustenabile.
definiția nu este corelată cu cea din
acordul de parteneriat (art.2.2
Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice

Persoana
inițiatoare

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

adriana.dea
conu@cjtim
is.ro

Consiliul
Județean
Timiș

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
cheltuieli indirecte si poate crea o
imagine
deformata
la
nivelul
beneficiarilor finali (partenerilor).

Propunere
preluată

Se va revizui Acordul de parteneriat în
mod corespunzător și se va publica

Nr.
crt

Data
primirii

Text din GS
calendaristică, dacă nu se
specifică altfel

Contract de finanțare
Art.8.11 AM va informa
despre data închiderii
oficiale/parţiale a
Programului Operațional
Asistență Tehnică 2014-2020
prin intermediul mijloacelor
publice de informare.

28

40

Conținut propunere/ opinie/
recomandare
(conf. art. 7)

Persoana
inițiatoare

referire la zile reprezintă zile lucrătoare
dacă nu se specifică în mod deosebit)

Stadiu
(preluată/
nepreluată)

Adriana
Deaconu
Tel:0256/40
6.596
Fax:0256/4
06.593
adriana.dea
conu@cjtim
is.ro
Propunere de reformulare
Consiliul
Propunere
Art.8.11 AM va informa despre data
Județean
nepreluată
închiderii oficiale/parţiale a Programului
Timiș
Operațional Asistență Tehnică 20142020, în mod oficial, nu prin intermediul
mijloacelor publice de informare.

Adriana
Deaconu
Tel:0256/40
6.596
Fax:0256/4
06.593
adriana.dea
conu@cjtim
is.ro

Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)
modelul pe site-ul www.fonduriue.ro.

Prevederea este parte din condițiile
generale ale contractului de finanțare
aprobate prin OMFE 2010/2016.

