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Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/1
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1. Informații specifice apelului de proiecte

• Data începere depunere de proiecte:
16.05.2016, ora 12:00
• Data închidere depunere de proiecte:
16.11.2016, ora 12:00
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1. Informații specifice apelului de proiecte
Tip de apel de proiecte:
• necompetitiv (proiectele aprobate prin Hotărâre CDR), cu
termen limită de depunere a cererilor de finanțare
• contractarea – inițial în limita a 120% din alocarea regiunii,
pe principiul primul venit, primul servit.
• un proiect inclus în Hotărârea CDR de aprobare a listei
proiectelor prioritizate, respins într-una din etapele
evaluare, selecție și contractare, poate fi redepus în cadrul
prezentului apel de proiecte.
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1. Informații specifice apelului de proiecte

Modalitate de depunere:

• la sediul ADR Vest, într-un singur exemplar tipărit, original,
împreună cu un CD cu forma scanată (PDF) a cererii de
finanțare și anexelor.
• electronic - după operaționalizarea MySMIS
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2. Criterii de eligibilitate
I. Eligibilitatea solicitantului
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Eligibilitatea solicitantului - Cine poate solicita
finanțare?

I.Unitate administrativ-teritorială Județ

II. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:
•

județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e)

•

județe (două sau mai multe)
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Eligibilitatea solicitantului – drepturi asupra
imobilului

ü proprietate publică
ü administrare
ü folosința (pasaje supra și
subterane care intersectează
infrastructura de căi ferate,
piloni ancorați în albia
râului, lucrari provizorii etc.)

+ 5 ani de la data efectuării plății
finale (inclusiv mentananța și
întreținerea).

Imobilul (teren/clădire)
• liber de orice sarcini sau
interdicţii
• nu face obiectul unor litigii
• nu face obiectul revendicărilor
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Eligibilitatea solicitantului – drepturi asupra
imobilului
A. Se va anexa unul dintre următoarele documente:
• HG publicată în MO privind proprietatea publică asupra întregii
suprafețe incluse în proiect, terenului şi/sau infrastructurii,
sau
• Hotărârea care să demonstreze că solicitantul este administratorul
legal al imobilului proprietate publică asupra întregii suprafețe
incluse în proiect,
sau
• Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine
ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.)
pentru cazuri particulare,
sau
• Alte acte privind dreptul de proprietate/de administrare/de
folosință (după caz).
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Eligibilitatea solicitantului – drepturi asupra
imobilului
B. Dacă prin HG nu rezultă dreptul de proprietate/administrare
asupra întregii infrastructuri/teren vizat prin proiect, se vor anexa:
I. Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de
carte funciară din care să rezulte intabularea) în termen de valabilitate la
data depunerii. Nu este admisibilă înscrierea provizorie.
Tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție,
precum și suprafețele aferente – Model K anexa la Ghidul general
Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se
propune a se realiza investiţia - evidențiate inclusiv numerele cadastrale.
Plan al situației propuse pentru realizarea investiţiei elaborat de
proiectant conform Legii 50/1991,
SAU
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Eligibilitatea solicitantului – drepturi asupra
imobilului
SAU
II. Documentatia transmisa in vederea modificarii HG privind
proprietatea publică respectiv:
1. extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
judeţean/de interes local însoțit de HCJ/ HCL de modificare/completare
(dupa caz),
si
2. dovada transmiterii către CJ, a HCJ/ HCL de modificare / completare
a inventarului existent in vederea centralizarii,
precum şi
3. dovada transmiterii de către CJ/Institutia Prefectului, către Guvern, a
proiectului de HG privind modificarea/completarea inventarului public.
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Eligibilitatea solicitantului – drepturi asupra
imobilului
Dacă la depunerea cererii de finanțare s-a anexat
documentatia transmisa in vederea modificarii HG privind
proprietatea publică, în mod obligatoriu se va prezenta în
etapa precontractuală:
• HG aprobată
SAU
• documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în
registre.
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Eligibilitatea solicitantului – drepturi asupra
imobilului
• Dacă se anexeaza documente cadastrale acoperitoare pentru
intreaga suprafata aferenta investitiei, nu mai este necesara
anexarea HG privind proprietatea publică.
• Dacă pentru demonstrarea dreptului de proprietate asupra
întregii suprafețe/infrastructuri care face obiectul
proiectului, solicitantul va utiliza atât HG, cât și documente
cadastrale
în tabelul centralizator și în planul de situație
se va preciza și delimitarea obiectivelor și suprafețelor
pentru care dreptul de proprietate este dovedit prin HG,
respectiv prin extrasele CF.
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Eligibilitatea solicitantului – contribuția proprie
a solicitantului

• minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile
• cheltuielile neeligibile ale proiectului
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2. Criterii de eligibilitate
II Eligibilitatea proiectului

15

Eligibilitatea proiectului
Activități principale eligibile
Modernizarea reţelei de DJ (inclusiv poduri și podețe, acces la
proprietăți – din domeniul public) care asigura conectivitatea directa/
indirecta cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de DJ pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.

Construcţia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de DJ ce
vor face parte din DJ respectiv, construirea/realizarea de sensuri
giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației
(parapeți de protecție, limitatoare de viteză, marcaje rezonatoare,
semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții).
Construirea/modernizarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar
pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a DJ) şi
construirea pasarelelor pietonale.
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Eligibilitatea proiectului - încadrarea în obiectivele PI
Sub – acțiuni eligibile
Construirea/modernizarea de stații și alveole pentru transportul
public pe traseul DJ.

Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și
bicicliști.
Realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de
transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și
consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru
protecția drumului față de efectele generate de condiții
meteorologice extreme – inundații, viscol etc.
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Eligibilitatea proiectului
•

In cazul în care DJ/ tronsonul de DJ reabilitat este intercalat cu
segmente realizate/în curs de realizare din alte surse de finanțare:

• prin HCJ de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai
investiţiei trebuie să se asume faptul că la momentul recepției
lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020,
întregul traseu este funcțional, în integralitatea sa (inclusiv
tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se
conectarea la rețeaua TEN-T.
•

În cazul în care traseul propus e întrerupt de un sector de drum
național:

•

starea tehnică a segmentului intercalat de DN va fi comunicată de
administratorul drumului national respectiv. Obligatoriu la
depunere - adresa administratorului tronsonului de drum național
modernizat parte a traseului propus privind starea bună a acestuia.
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Eligibilitatea proiectului

Traseul propus - aprobat prin Hotărâre CDR

Proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani
înainte de data depunerii CF, pentru același tip de activități
realizate asupra aceleiași infrastructuri/segment de
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse
de finanţare.
Nu sunt eligibile drumurile aflate în perioada de garanție a
lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior.
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Eligibilitatea proiectului

Valoarea eligibilă a proiectelor:

minim 1.000.000
Euro

maxim 50.000.000
Euro *

(1 euro= 4,43 ron)

Valoare totala: maxim 74.500.000 euro
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Eligibilitatea proiectului
Perioada de implementare – maxim 31 decembrie 2023
Respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse,
nediscriminarea și accesibilitatea prevăzute de legislație
Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost încheiate
în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare.
Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost
implementate integral până la momentul depunerii cererii de
finanțare.
Necesitatea construcției/modernizarii variantelor ocolitoare cu statut
de DJ trebuie sa rezulte din Planul de Mobilitate Urbană/Lista de
proiecte aferentă PMUD sau Planul de acțiune aferent PMUD
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Criteriile de eligibilitate trebuie respectate:
pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare
pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare
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2. Criterii de eligibilitate
III. Eligibilitatea cheltuielilor
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Cheltuieli eligibile
CAP. 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului - cumpărarea de terenuri/exproprieri
(maxim 10% din valoarea totală eligibilă)
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de clădiri.
Valoarea terenurilor achiziționate se va stabili pe baza evaluării
efectuate de un expert ANEVAR.
1.2. Amenajarea terenului
• Pregătire amplasament,
• Lucrări efectuate în structura drumului pentru asigurarea devierii
utilităților publice – nu pot acoperi cheltuieli de introducere/
modernizare utilități din corpul drumului.
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Cheltuieli eligibile
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea
iniţială
• Lucrări de protecția mediului, inclusiv cheltuieli pentru realizarea
de perdele forestiere și parapeți pentru protecție, apărări de
maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele
generate de condiții meteorologice extreme.
CAP. 2 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică – maxim
10% din cheltuielile eligibile din cap. 3 Cheltuieli pt. investitia de
bază
2.1. Studii de teren
• studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului.
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Cheltuieli eligibile
2.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
•
•
•
•
•

obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/
desfiinţare;
întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu
şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
obţinerea acordului de mediu;
alte avize, acorduri şi autorizaţii.

2.3. Proiectare şi inginerie
•
•
•

elaborarea tuturor fazelor de proiectare;
plata verificării tehnice a proiectării;
elaborare documentaţii obţinere acorduri, avize şi autorizaţii
26

Cheltuieli eligibile
2.4. Consultanţă
servicii consultanţă la elaborarea cererii de finantare și a tuturor
studiilor necesare întocmirii acesteia;
• servicii consultanţă în managementul execuţiei investiţiei;
• servicii consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării
documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziţie publică;
• servicii evaluare, efectuate de un expert ANEVAR.
•

2.5. Asistenţă tehnică
asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de
execuţie a lucrărilor(în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea
proiectului);
• plata diriginţilor de şantier.
•
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Cheltuieli eligibile
CAP. 3 Cheltuieli pentru investiţia de bază
3.1. Construcţii şi instalaţii
• Activități de modernizare DJ, construcția/modernizarea
variantelor ocolitoare cu statut de DJ ce vor face parte din DJ
respectiv;
• Construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente
pentru creșterea siguranței circulației;
• Activități de construire/modernizare/reabilitare de pasaje/
noduri rutiere și construirea pasarelelor pietonale;
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Cheltuieli eligibile
• Construirea/modernizarea de stații pentru transport
public, precum și realizarea de trasee pietonale și
piste pentru bicicliști;
• Asigurarea siguranței rutiere pentru pietoni și
biciclisti, inclusiv semnalistica verticală pentru
treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică.
3.2. Dotări:
•

Procurări de bunuri din categoria mijloacelor fixe.
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Cheltuieli eligibile
CAP. 4 Alte cheltuieli
4.1. Organizare de şantier
4.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
4.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

•
•
•
•
•
•

4.2. Comisioane, cote si taxe
cota ISC controlul calităţii lucrărilor de construcţii,
cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii,
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor,
primele de asigurare din sarcina autorităţii contractante,
taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare,
taxele privind auditul de siguranta rutiera.
30

Cheltuieli eligibile
4.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (maxim 10% din valoarea
cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolul 1.2, 1.3 și
capitolul 3)
CAP. 5. Cheltuieli de informare și publicitate: max 4.000 lei/
km de drum
CAP. 6. Audit financiar extern: max. 5.000 lei/raport de audit
financiar trimestrial
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă
cheltuielilor eligibile este eligibilă.
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3. Cererea de finanțare si anexele acesteia
I. Anexe obligatorii la depunere
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Anexe obligatorii la depunere
• Documente statutare:
ü certificatul doveditor al alegerilor consilierilor
locali, consilierilor județeni, primarului (după caz)
ü hotărârea de constituire a CL/CJ ale solicitantului/
partenerilor,
ü copie a HCJ privind alegerea Președintelui CJ, SAU
ü documentele statutare doveditoare conform legislației în
vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
• Document de identificare al reprezentantului legal
• Acord de parteneriat/Acord cadru de colaborare
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Anexe obligatorii la depunere
• Documente privind situația financiară a solicitantului/
partenerilor
- Bilanț contabil pentru ultimul exercițiu financiar incheiat,
cont rezultat patrimonial, cont execuţie bugetară
- Bugetul din ultimii 3 ani alocat investițiilor, reparațiilor și
mentenanței DJ
• Declarația de eligibilitate
• Declarația privind terenul și infrastructura
• Declarația privind nedeductibilitatea TVA
• Declarația de angajament
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Anexe obligatorii la depunere
•

Declarația pe proprie răspundere a solicitantului și viza
proiectantului pentru conformitatea documentației tehnicoeconomice și planșelor (depuse în format electronic), cu formatul
original

•

Hotărârea de aprobare a proiectului - doar în cazul proiectelor de
investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată

•

Mandatul special/împuternicire specială/dispoziție pentru
semnarea anumitor secțiuni din CF

•

Hotărârea CDR de aprobare a listei proiectelor prioritizate

•

Documente privind dreptul de proprietate/administrare/folosință
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Anexe obligatorii la depunere
• Documentația tehnico-economică - in format electronic PDF:
ü
ü
ü
ü

DALI/ SF – dacă PT nu a fost elaborat încă
DALI/ SF + PT – dacă PT a fost elaborat deja
Raport de expertiza tehnica
Audit de siguranță rutieră

• Studiu de trafic - intocmit cu mai putin de 2 ani inainte de
depunerea CF (un singur studiu de trafic pentru o cerere de
finanțare)
• Certificatul de urbanism și, după caz, Autorizația de
construire
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Anexe obligatorii la depunere
• Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului
• Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu
toate completările ulterioare (pentru corelare cu cea mai
recentă documentație anexată la CF: SF/DALI/PT, contract
lucrări încheiat)
• Devizul general conform HG 28/2008
• Adresa Institutului Național de Statistică privind populația
deservită prin proiect
• Fundamentarea rezonabilității costurilor: oferte de preț
echipamente, liste de cantități și prețuri unitare din surse
verificabile și obiective (standarde de cost, oferte de preț etc).
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Anexe obligatorii la depunere
• Lista de lucrări și/sau servicii și/sau echipamente
- împărțită pe cheltuieli eligibile/ neeligibile
• Planul de Mobilitate Urbană/Lista proiecte pe domenii
intervenție PMUD/Planul de acțiune aferent PMUD (pentru
realizarea de variante ocolitoare în zone urbane)
• Acordul CNADNR (pentru lucrări de realizare de noduri de
conectare la autostradă/drumuri naționale)
• Adresa administratorului tronsonului de drum național
modernizat parte a traseului propus privind starea bună a
acestuia
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Anexe la depunere
Pentru proiecte cu lucrări începute - obligatoriu la depunerea CF:
• Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor şi documentele
cadastrale privind intabularea acestora;
• Autorizaţia de construire;
• Raport privind stadiul fizic al investiției;
• Contract de lucrări, semnat după 01.01.2014 și acte adiționale;
• Proiectul tehnic.
Pentru proiectele a căror execuție fizică nu a fost demarată - se pot
depune și alte documente:
• toate avizele și acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism;
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3. Cererea de finanțare si anexele acesteia
II. Anexe obligatorii la momentul contractării
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Anexe obligatorii la momentul contractării

• Certificatul de atestare fiscală, privind obligațiile de
plată la bugetul local și bugetul de stat
• Certificat de cazier fiscal al solicitantului/partenerilor
• Declarație reprezentant legal - au fost/nu au fost
înregistrate modificări asupra documentelor depuse la
CF
• Alte documente actualizate, dacă este cazul
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4. Procesul de evaluare, selecție și
contractare a proiectelor
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4. Procesul de evaluare, selecție și contractare
a proiectelor
I. Conformitate administrativă și eligibilitate

– existenţa documentelor,
– forma cererii de finanţare şi a anexelor,
– valabilitatea documentelor,
– respectarea criteriilor de eligibilitate anterior menţionate.
Proiect conform și
eligibil

evaluare tehnică şi financiară
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4. Procesul de evaluare, selecție și contractare
a proiectelor
II. Evaluare tehnică și financiară
• Include verificarea documentației tehnico-economice și vizita
la fața locului
• În urma evaluării, sunt acceptate numai proiectele care obţin
un punctaj de minim 50 de puncte.

Punctaj minim 50
puncte

Contractare
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Grila de evaluare tehnică și financiară
In etapa de evaluare tehnică și financiară se vor utiliza 2 grile:
Grila de evaluare tehnică și
financiară

Grila de verificare a documentației
tehnico economice: SF/DALI sau PT.

Conține 2 criterii referitoare la
documentația tehnico-economică, a
căror punctare se va face în baza
grilei de evaluare a SF/DALI sau PT:
• Calitatea/coerența documentaţiei
tehnico-economice SF/DALI sau
PT;
• Maturitatea proiectului.

Grila de evaluare a SF/DALI
sau PT este structurată pe
două capitole:
I. Criterii generale privind
conţinutul;
II. Criterii specifice privind
aspectele calitative.
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Grila de evaluare tehnică și financiară

În situația în care la cererea de finanțare se
anexeaza și PT:
• in cadrul evaluării tehnice și financiare se va
evalua (inclusiv din punctul de vedere al
conformitatii) doar Proiectul Tehnic.
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II. Evaluare tehnică și financiară
1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor
specifice PI 6.1

20

2. Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea
proiectului

30

3. Respectarea prinipiilor privind dezvoltarea
durabilă, egalitatea de șanse, de gen și
nediscriminarea
4. Complementaritatea proiectului cu alte investitii
privind infrastructura de transport din alte surse de
finantare (Fonduri UE sau Bugete nationale/locale)

7
5

5. Capacitatea financiară și operațională a
solicitantului de a implementa proiectul

8

6. Concentrarea strategică a investițiilor și
impactul regional

30
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4. Procesul de evaluare, selecție și contractare
a proiectelor
III. Contractarea proiectelor
Etapa precontractuală
• transmiterea anexelor obligatorii acestei etape,
• soluționarea observațiilor rezultate în urma ETF.
Semnarea contractului de finanțare
• Model orientativ contract de finanțare – anexa 6.1.5 la
Ghidul specific.
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5. Clauze contractuale aplicabile

Un proiect devine neeligibil dacă:
• în urma implementării nu conduce la atingerea
obiectivelor privind conectivitatea directă sau indirectă la
coridorul TEN-T;
• în urma implementării nu asigură funcționalitatea (starea
bună) integrală a drumului respectiv, inclusiv a
tronsoanelor de drum finanțate din alte surse.
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5. Clauze contractuale aplicabile
Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind:
măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de
creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de
șanse și tratament,
• facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu
dizabilităţi,
•

pentru care proiectul a fost punctat în cadrul ETF, AMPOR poate rezilia
unilateral întregul contract de finanțare și recupera finanțarea
nerambursabilă acordată, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
Dacă se prevede angajarea de persoane defavorizate, beneficiarul va
demonstra angajarea a cel puțin unei persoane sau va justifica
imposibilitatea realizării acestei activități.
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5. Clauze contractuale aplicabile
AMPOR poate rezilia contractul de finanțare dacă:
ü in 10 zile de la contractarea proiectului, beneficiarul NU va transmite la ADR
Vest, in format scanat, documentația de achiziție a contractului de lucrări
încheiat, pentru proiectele a căror lucrări au fost începute, dar nu au fost
încheiate în mod fizic sau implementate integral.
ü beneficiarul nu lansează în SEAP procedura de achizitie PT in 2 luni de la
semnarea contractului de finantare, în cazul în care beneficiarul a depus SF/
DALI la CF.
ü beneficiarul nu lansează în SEAP procedura de achizitie executie lucrari in 9
luni de la semnarea contractului de finantare, în cazul în care beneficiarul a
depus SF/DALI la CF.
ü beneficiarul nu lansează în SEAP procedura de achiziție execuție lucrări în 2
luni de la data semnării contractului de finanțare, în cazul în care a depus PT
anexă la CF.
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