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1.
Inserare

1.6.

și
Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI

Rata de cofinanțare acordată in cadrul prezentului apel de proiecte

Rata cofinanţării se referă la contribuţia în bani a U.E., a bugetului de stat
şi a solicitantului de finanţare, la valoarea eligibilă a proiectului. În afara
valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială
neeligibilă şi va fi suportată de solicitantul de finanţare.
Ratele de cofinanţare din valoarea eligibilă a proiectului, sunt:
Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 85 % din total eligibil
Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 13 % din total eligibil
Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total eligibil

4.1.
4.1.

1.6.
Rata de cofinanțare acordată in cadrul prezentului apel de proiecte
Rata cofinanţării se referă la contribuţia în bani a U.E., a bugetului de stat şi
a solicitantului de finanţare, la valoarea eligibilă a proiectului. În afara
valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială
neeligibilă şi va fi suportată de solicitantul de finanţare.
Ratele de cofinanţare din valoarea eligibilă a proiectului, sunt:
•
Pentru solicitanţii de drept public:
Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 85 % din total eligibil
Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 13 % din total eligibil
Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total eligibil
•
Pentru solicitanţii de drept privat (dacă participă la finanțare):
Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 85 % din total public
Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 15 % din total public
Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total eligibil

Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

4.1.

Anexele la depunerea cererii de finanțare
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9. Documente privind dreptul de proprietate/administrare, după caz, 10. Documente privind dreptul de proprietate/administrare, după caz, după
după cum sunt descrise mai jos:
cum sunt descrise mai jos:
- Pentru proprietate :
- Pentru proprietate :




Extras de carte funciară din care să rezulte
intabularea/inscrierea provizorie, numai pentru
exceptia admisa la punctul 3 al sectiunii 3.2
Eligibilitatea, emis cu maxim 30 de zile înaintea
depunerii proiectului.

 Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care
se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în
care să fie evidențiate numerele cadastrale.

 Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe
care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului,
plan în care să fie evidențiate numerele cadastrale.
-

Extras de carte funciară din care să rezulte
intabularea/inscrierea provizorie, numai pentru exceptia
admisa la punctul 3 al sectiunii 3.2 Eligibilitatea, emis cu
maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului.

Pentru administrarea aferentă proprietății publice:
 extras de carte funciară din care să reiasă dreptul de
administrare al solicitantului de finanțare, aferent
proprietății publice
 Actul care conferă dreptul de administrare – pe o perioadă
estimată acoperitoare până la împlinirea a cel puțin cinci ani
de la efectuarea plății finale după finalizarea propiectului
pentru care se solicită finanțare

Pentru administrarea aferentă proprietății publice:
 extras de carte funciară din care să reiasă dreptul de
administrare al solicitantului de finanțare, aferent proprietății
publice
 Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se
propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în
care să fie evidențiate numerele cadastrale.


Actul care conferă dreptul de administrare – pe o perioadă
estimată acoperitoare până la împlinirea a cel puțin cinci ani
de la efectuarea plății finale după finalizarea propiectului
pentru care se solicită finanțare

Lipsa oricărui document din lista celor obligatorii, anexe la cererea de eliminare
finanțare, depusă în cadrul MySMIS, conduce la respingerea proiectului pe
motiv de neconformitate.

10.

Documentația

tehnico

–

economică

(DALI

/SF/SF

mixt,

10.

Documentația

tehnico

–

economică

însoțită

de

Hotărârea
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documentele ce fundamentează costurile, vezi și Notă încadrare în
standardele de cost - model anexă la prezentul Ghid, expertiză tehnică,
audit energetic însoţit de certificatul de performanţă energetică, studii
de teren, după caz), plus certificatul de urbanism sau autorizația de
construire în cazul în care a fost emisă.
11.Hotărârea solicitantului/hotătârile partenerilor de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici care are atașată Descrierea investiției din
Studiul de fezabilitate / DALI /PT;
5.

solicitantului/partenerilor de aprobare (DALI /SF/SF mixt, documentele ce
fundamentează costurile, vezi și Notă încadrare în standardele de cost model anexă la prezentul Ghid, expertiză tehnică, audit energetic însoţit de
certificatul de performanţă energetică, studii de teren, după caz), plus
certificatul de urbanism sau autorizația de construire în cazul în care a fost
emisă.
11.Hotărârea solicitantului/hotătârile partenerilor de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici care are atașată Descrierea investiției din
Studiul de fezabilitate / DALI /PT;

Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

Inserare

Solicitantul de finanțare poate solicita prelungirea termenului de răspuns cu
maxim cinci zile lucrătoare, numai în cazuri temeinic justificate. Solicitarea
va fi adresată Organismului Intermediar care o va analiza și o va aproba
dacă o consideră întemeiată.
GRILA CAE

21 Documente de proprietate, administrare sunt atașate ?
 Extrasele de carte funciară aferente, (emise cu maxim 30 de zile
înainte de depunerea cererii de finanţare), precum și planul de
amplasament vizat de OCPI sunt anexate ?
 Suprafaţa menţionată în extrasul de carte funciară include
suprafaţa menţionată în cadrul documentației tehnico-economice
pentru imobilul pe care se realizează investiția, iar informațiile se
corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare
 Amplasamentul obiectului proiectului menţionat în planul de
amplasament vizat de OCPI se corelează cu cel menționat în
cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind localizarea
proiectului și în cadrul Certificatului de Urbanism anexat?
 Nr. cărţilor funciare, nr. cadastrale /numerele topo anexate
corespund cu informațiile incluse în cadrul documentației-tehnico
economice, iar informațiile se corelează cu cele menționate în
cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind localizarea

21.Documente de proprietate, administrare sunt atașate ?
 Extrasele de carte funciară aferente, (emise cu maxim 30 de zile
înainte de depunerea cererii de finanţare), precum și planul de
amplasament vizat de OCPI sunt anexate ?
 Suprafaţa menţionată în extrasul de carte funciară include suprafaţa
menţionată în cadrul
documentației tehnico-economice pentru
imobilul pe care se realizează investiția, iar informațiile se corelează
cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare
 Amplasamentul obiectului proiectului menţionat în planul de
amplasament vizat de OCPI se corelează cu cel menționat în cadrul
cererii de finanțare la secțiunea privind localizarea proiectului și în
cadrul Certificatului de Urbanism anexat?
 Nr. cărţilor funciare, nr. cadastrale /numerele topo anexate
corespund cu informațiile incluse în cadrul documentației-tehnico
economice, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul
cererii de finanțare la secțiunea privind localizarea proiectului și în
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proiectului și în cadrul CU anexat ?
 Actele de proprietate dovedesc proprietatea definitivă ? Nu se
acceptă proprietatea provizorie.
 Dreptul de administrare- dacă este cazul - asupra infrastructurii
este acoperitor pentru investiția propusă a fi realizată
în
conformitate cu documentația tehnico-economică – ca suprafață și
pentru amplasamentul respectiv ?
Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare, al
solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora este
acoperitoare pentru o durată de cinci ani de la data efectuării
plății finale în cadrul contractului de finantare?
Această perioada se va calcula estimativ, luându-se în considerare
perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare,
perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății
finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.
Inserare

cadrul CU anexat ?
 Actele de proprietate dovedesc proprietatea definitivă ? Nu se
acceptă proprietatea provizorie, cu excepția cazului proprietății
publice pentru care se acceptă proprietate provizorie până la
obținerea autorizației de construire.
 Dreptul de administrare- dacă este cazul - asupra infrastructurii este
acoperitor pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu
documentația tehnico-economică – ca suprafață și pentru
amplasamentul respectiv ?
Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare, al
solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora este acoperitoare
pentru o durată de cinci ani de la data efectuării plății finale în
cadrul contractului de finantare?
Această perioada se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada
derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de
implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care
se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.
31.Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului
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