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Program Operaţional Regional
Apel: POR/381/13/1/Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Proiect: cod SMIS 123144 - ”Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuţă”, transformarea
acesteia in Centru Cultural multifuncţional şi reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul Orăştie”

Solicitarea de clarificare 5

SCRISOAREA PENTRU DEMARAREA ETAPEI PRECONTRACTUALE
ADR Vest nr. 20321/18.09.2018
Stimate Domnule Primar,
Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7REGIUNI
pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea si modernizarea Casei de Cultura “Alexandru Grozuta”, transformarea acesteia in Centru Cultural
multifunctional si reabilitarea strazii Dacilor, in municipiul Orastie”, solicitant UAT Municipiul Orăştie, cu nr. de inregistrare
V/HD/2018/13/13.1/698/02.05.2018, cod SMIS 123144, se demarează etapa precontractuală.
Cu toate acestea proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, iar AMPOR îşi rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare,
selecţie şi contractare.
Pentru continuarea procesului anterior menţionat, vă rugăm să dispuneţi transmiterea următoarelor anexe obligatorii la contract, conform
Ghidului specific pentru prioritatea de investitii POR/2018/13/13.1/1/7REGIUNI:

Contractare
1.
Declaraţia privind transmiterea documentelor în etapa precontractuală şi realizarea de modificări pe parcursul procesului de
evaluare – Model E la ghidul specific
2.
Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii
Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.
93/2016, semnată olograf şi ştampilată
3.
Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu H.G. nr.
93/2016, semnată olograf şi ştampilată
4.
Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficie, în conformitate cu punctul 10 din cadrul secţiunii 5.4.1
Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, respectiv punctul 4 din cadrul secţiunii 5.4.2 Anexele obligatorii la momentul
contractării, din ghidul specific.
5.
Modificări asupra declaraţiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanţare, modificări asupra acordului de
parteneriat, declaraţiei privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul.
6.
Declaraţia de eligibilitate (la momentul contractării) a solicitantului/ partenerilor, după caz, Modelul A la ghidul specific
7.
Declaraţia de angajament a solicitantului/partenerilor, după caz, Modelul B la ghidul specific
8.
Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligaţiile de plată la bugetul local şi bugetul de stat, a solicitantului/ partenerilor,
după caz, în termen de valabilitate
9.
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/ partenerilor, după caz, în termen de valabilitate
10.
Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie,
a solicitantului/ partenerilor, după caz, având incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea
proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
11.
Actualizarea hotărârii (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului şi a
indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul
12.
Modificări asupra devizului general şi a celui pe obiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de
evaluare şi selecţie, dacă este cazul
13.
Modificări asupra listei de echipamente/dotări/ lucrări/servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile, dacă este cazul, Modelul F la ghidul specific
14.
Dacă este cazul, Avizul operatorilor de utilităţi publice, pentru investiţii privind reţelele sistemelor de alimentare cu apă/de
canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale, precum şi de iluminat public
15.
Pentru activitatea de construire a clădirilor aferente unităţilor de învăţământ, Avizul de oportunitate a investiţiei de la Ministerul
Educaţiei Naţionale
16.
Dacă este cazul, Acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile bazinale de apă şi UAT

1

Oraşul/Municipiul/Judeţul
17.
Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Modelul R la ghidul specific
18.
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată la contractul de finanţare având completate atât cererile de plată
cât si cererile de rambursare aferente cererilor de plată, astfel „Cerere de plată nr..../cerere de rambursare nr... aferentă cererii de plată
nr...”.
19.
În secţiunea Graficul cererilor de rambursare, din cererea de finanţare, se vor corela informaţiile completate cu cele din Anexa
4 - Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată la contractul de finanţare. Se va avea în vedere ca „cererile de rambursare nr...
aferente cererilor de plată nr...” să fie cu valoarea 0, în vedere corelării cu secţiunea Buget – Activităţi şi cheltuieli. În acest sens a fost
deblocată secţiunea Graficul cererilor de rambursare
20.
Alte documente actualizate, dacă este cazul:
•
Documente din care să reiasă că solicitantul/ membrii parteneriatului, în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina lor, ca
urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, au fost achitate integral, ataşând dovezi în acest sens, dacă este
cazul;
•
Alte documente, prin a căror actualizare nu sunt afectate condiţiile de eligibilitate a solicitantului/proiectului;
Vă rugăm să luaţi în considerare si următoarea recomandare obligatorie formulată de evaluatorii independenţi în cadrul etapei de evaluare
tehnică şi financiară, care va face obiectul verificării în etapa de precontractare:
21.
Se va avea în vedere reîncărcarea integrală a HCL nr.79/29.03.2018 ”privind aprobarea acordului de parteneriat între
Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al municipiului Orăştie şi Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara”, având vizibile
toate semnăturile.
Vă rugăm să luaţi în considerare şi următoarele recomandări obligatori, care va face obiectul verificării în etapa de implementare:
22.
Se va verifica faptul că spatiile ocupate de structurile din subordinea UAT Orăstie, respectiv Serviciul Politia Locala, Serviciul
Public Comunitar de Evidenta a Persoanei, SC Activitatea Goscom S.A. Orastie - societate de interes local, cu capital social detinut de
municipiul Orastie, vor fi eliberate, conform declaraţiei reprezentantului legal al solicitantului, dar nu mai târziu de momentul începerilor
lucrărilor propuse prin proiect.
23.
La faza PT se va detalia modul de corelare al proiectului privind reabilitarea str. Dacilor cu lucrările de relocare/ protejare a
reţelelor din zonă.
De asemenea, vă solicităm încărcarea următoarelor documente, precum şi modificarea şi actualizarea cererii de finanţare din MySMIS,
astfel:
24.
Se va actualiza secţiunea Localizare proiect din cererea de finantare, cu specificarea tuturor extraselor CF care fac obiectul
proiectului si a incheierilor de intabulare aferente mentionate corect (pentru CF 65850 – 12155/09.06.2017 si pentru 66187 – 7780/23.
06.2018), respectiv cu precizarea inclusiv a celorlalte documente de proprietate care sunt enumerate in cadrul Modelului H – Tabelul
centralizator al numerelor cadastrale. În acest sens a fost deblocată secţiunea Localizare proiect.
25.
Se va avea în vedere eliberarea unor noi Hotărâri (de Consiliu Local si Consiliu Judeţean) de aprobare a acordului de
parteneriat, atât pentru lider, cât si pentru partener, in baza declaratiilor pe propria raspundere nr. 8717 a liderului de parteneriat, precum
si declaratia pe propria raspundere a membrului de parteneriat emise in acest sens.
26.
Se va reîncărca tabelul centralizator al numerelor cadastrale Model H, având corelată pozitia km de inceput de proiect pentru
Strada Dacilor (0+000) cu cea din partea desenata a DALI: km 0+007), respectiv actualizarea lungimii tronsonului care face obiectul
proiectului (si in celelalte documente afectate de această modificare, după caz);, respectiv mentionarea faptului că extrasul CF 66176 este
aferent strazii Dominic Stanca.
27.
Referitor la declaratiile reprezentantilor legali prin care se asuma eliberarea spaţiilor ocupate de structurile aflate în subordinea
Consiliului local al municipiului Orastie, se va clarifica faptul că pe declaratii s-a mentionat indeplinirea acestui aspect până la semnarea
contractului, dar in raspunsul la clarificari se face referire la momentul inceperii lucrărilor.
28.
În secţiunea Activităţi previzionate se va actualiza durata estimată a activităţii 3.3 Semnarea contractului de finanţare, în
conformitate cu stadiul actual al evaluării proiectului, respectiv decembrie 2018. În acest sens a fost deblocată secţiunea Activităţi
previzionate.
29.
În cadrul secţiunii Plan de achiziţii, pentru toate achiziţiile proiectului se va corela data estimată a realizării achiziţie cu
secţiunea Activităţi previzionate actualizată, respectiv cu secţiunea Buget – Activităţi şi cheltuieli. In acest sens a fost deblocată secţiunea
Plan de achiziţii.
NOTĂ: Referitor la documentele format standard care necesită actualizări, acestea se vor completa pe ultima formă a ghidului specific
aprobată prin ordinul nr. 5554/29.08.2018. Precizăm că documentaţia aprobată prin respectivul ordin se regăseşte şi pe site-ul www.
adrvest.ro sectiunea Ghiduri de finanţare - Apeluri lansate.
Secţiunea a fost deblocată.
Se permite ataşarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finantări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact
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Capacitate solicitant

Localizare proiect
Secţiunea a fost deblocată.

Obiective proiect

Rezultate asteptate

Context

Justificare

Grup tintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii
Secţiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Resurse materiale implicate
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Activităti previzionate
Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Activităti si cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de interventie

Buget - Formă de finantare

Buget - Tip teritoriu

Buget - Activitate economică

Buget - Obiectiv tematic

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Graficul de rambursare
Secţiunea a fost deblocată.
Precizăm că răspunsul se va transmite exclusiv prin intermediul aplicaţiei electronice MySMIS, doar după completarea integrală a tuturor
secţiunilor din cadrul cererii de finanţare deblocate în vederea răspunsului la clarificări.
În cazul în care sunt modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanţare, vă atragem atenţia asupra faptului că aceste
modificări nu pot afecta criteriile de eligibilitate, ale solicitantului şi ale proiectului, din ghidul specific.
Rugăm transmiterea documentelor solicitate în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentei adrese.
Termenul limita maxim de transmitere a documentelor şi a clarificărilor solicitate mai sus este de maxim de 30 de zile calendaristice (de la
data transmiterii prezentei adrese).
Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen maxim. ADR Vest nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise
după expirarea acestui termen. În cazul în care veţi transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv, vă asumaţi răspunderea
pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate clarificări. În acest caz, dacă documentele vor fi incomplete sau
vor necesită clarificări suplimentare, cererea de finanţare se va respinge automat.
De asemenea, anexele solicitate prin adresa de clarificări, vor fi ataşate o singură dată, la secţiunea Contractare, iar în câmpurile
Introducere şi Concluzie se vor detalia şi justifica toate modificările efectuate în conformitate cu clarificările solicitate şi vor conţine
suplimentar termenul ”RPREC” în cadrul denumirii acestora (de ex, Documentaţia tehnico-economică – DALI reîncarcată va fi denumită: ”
RPREC – DALI”).
Solicitantul se va asigura că toate anexele încărcate sunt denumite corespunzător, în conformitate cu clarificările solicitate şi uşor de
identificat.
Se vor avea în vedere prevederile Ghidului specific: „Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanţare la depunerea în
MySMIS, după cum nici declaraţiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului.”
Vă atragem atenţia asupra faptului că cererea de finanţare poate fi exclusă oricând din procesul de evaluare, selecţie şi contractare, în
cazul în care se constată că acceptarea ei, în oricare din etape, s-a făcut în baza unor informaţii incomplete şi/sau incorecte din partea
solicitantului. De asemenea, vă informăm că Autoritatea de management pentru POR îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea
proiectelor care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a finanţării aplicabile.
Persoana de contact din partea OIPOR ADR Vest este Cosmin Nedela, e-mail: cosmin.nedela@adrvest.ro, evaluare@adrvest.ro.

Cu stimă,
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