Corrigendum nr. 2
I. Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi
modernizarea
reţelei
de
drumuri
judeţene,
străzi
urbane
–
inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” va cuprinde incepând cu data de
15.02.2008 următoarele modificări:
1. Secţiunea II Reguli pentru cererea deschisă de proiecte, II.1 Criterii de
eligibilitate, II.1.1 Eligibilitatea solicitantului, punctele 2) şi 3) se comasează şi se
reformulează astfel :
„Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
o este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/ 2006
privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările
ulterioare sau ale Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;
o a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale
îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce
are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);
o a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice
mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi ;
o nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile
sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in
care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii
unde se va executa contractul;
o a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie,
implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
o În urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de
acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost
gasit vinovat de încălcare grava a contractului datorita nerespectarii
obligaţiilor contractuale.”
2. Secţiunea II Reguli pentru cererea deschisă de proiecte, II.3 Completarea şi
depunerea cererii de finanţare, II.3.1 Completarea cererii de finanţare : se
elimină solicitarea de a anexa la Cererea de finanţare, cazierul judiciar şi cazierul
fiscal al reprezentantului legal al solicitantului
3. Secţiunea II Reguli pentru cererea deschisă de proiecte, II.3 Completarea şi
depunerea cererii de finanţare, II.3.1 Completarea cererii de finanţare :
Declaraţia de eligibilitate se modifică corespunzător, prin preluarea formulării de
la punctul 1 din prezentul Corrigendum
4. Secţiunea II Reguli pentru cererea deschisă de proiecte, II.3 Completarea şi
depunerea cererii de finanţare, II.3.1 Completarea cererii de finanţare : referirile
cu privire la documentaţia tehnico-financiară se actualizează în conformitate cu
prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii, publicată în MO nr. 48/2008
5. Secţiunea II Reguli pentru cererea deschisă de proiecte, II.3 Completarea şi
depunerea cererii de finanţare : II.3.2 Lista de verificare a cererii de finanţare se
modifică corespunzător, ţinând cont de punctele 2 şi 4 din prezentul Corrigendum
6. În cuprinsul ghidului, toate referirile cu privire la solicitanţii eligibili « autorităţi ale
administraţiei publice locale (APL) » se vor citi : « unităţi administrativ-teritoriale
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(autorităţi ale administraţiei publice locale) », iar « parteneriate între autorităţi ale
administraţiei publice locale (APL) » se vor citi : « parteneriate între unităţi
administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) ».
II. Anexele la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii
de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi
modernizarea
reţelei
de
drumuri
judeţene,
străzi
urbane
–
inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” vor cuprinde incepând cu data de
15.02.2008 următoarele modificări:
1. Modelul B, Declaraţia de eligibilitate, se va modifica în conformitate cu
prevederile punctului I.1 din prezentul Corrigendum
2. Modelul D, Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate se va modifica în
conformitate cu prevederile punctului I.4 din prezentul Corrigendum
3. Modelul E, Opis la formularul cererii de finanţare se va modifica în conformitate
cu prevederile punctelor I.2 şi I.4 din prezentul Corrigendum
4. Anexa 3, Grila de verificare a conformităţii administrative, se va modifica în
conformitate cu prevederile punctelor I.2 şi I.4 din prezentul Corrigendum
5. Anexa 4, Grila de eligibilitate, se va modifica în conformitate cu prevederile
punctelor I.1 şi I.6 din prezentul Corrigendum
Prevederile Corrigendumului nr. 1 precum şi ale Corrigendumului nr. 2 la Ghidul
Solicitantului pentru Axa prioritara 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură” vor fi încorporate în varianta actualizată a Ghidului solicitantului care va fi
publicată pe paginile www.inforegio.ro şi www.mdlpl.ro, în data de 18 februarie 2008.
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