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POR - A FOST MODIFICAT GHIDUL SPECIFIC AL SOLICITANTULUI PENTRU 

APELUL DE PROIECTE NR. POR/4/4.2/1 
 
 

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis Ordinul nr. 5118/20.06.2018 
pentru modificarea şi completarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020. 

Astfel, principalele modificări prevăd: 

1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la 
atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare. 

2. Posibilitatea încheierii de Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre 
administraţia bazinală de apă şi UAT-ul municipiu (Modelul H), fără ca administraţia bazinală de apă să 
reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ci un 
colaborator care asigură buna implementare a proiectului. 

3. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a 
modificărilor formei de contract din Ghidul general. 

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată la secţiunea Apeluri proiecte 
(http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html). Celelalte condiţii şi prevederi din 
Ghidul specific rămân neschimbate. 

Sursa : site-ul MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-a-fost-modificat-ghidul-specific-al-
solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-nr.-por-4-4.2-1)  

 

 

REGIO 2014-2020: PRELUNGIREA PERIOADEI DE DEPUNERE A CERERILOR 
DE FINANTARE PENTRU APELUL DE PROIECTE NR. POR/2017/1/1.1C/1 

Prin Ordinul 5128/22.06.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a 
aprobat modificarea Ghidului Solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de 
proiecte nr. POR/2017/1/1.1C/1, Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investiţii 1.1, Operatiunea C – Investiţii 
pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii-inovarii în parteneriat cu un ITT. 

 

Principalele modificari vizează: 

– Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare utilizând sistemul electronic – 
aplicația MY SMIS până la data de 25.08.2018, ora 10.00. 

– Acceptarea înscrie rii provizorii a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanţare, 
în condițiile menționate deja în cadrul ghidului 
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– Conţinutul explicaţiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnică şi financiară cu 
privire la punctajele maxime ce pot fi acordate pentru subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

– Solicitarea de clarificări din cadrul grilei de verificare a conformităţii administrative şi 
eligibilităţii. 

– Modificarea anexei cu dome niile de specializare inteligentă în conformitate cu modificarea 
asupra schemei de minimis aplicabile 

– Eliminarea necesitatii prezentării dovezii asigurării cofinanţării la cheltuielile eligibile şi 
ne-eligibile în etapa precontractuală. 

– Includerea unei prevederi legate de atenţionarea potenţialilor solicitanţi cu privire la clasele 

CAEN în care se implementează un rezultat al cercetării din domeniile de specializare inteligentă 
menţionate în Anexa 2.A la ghid. Activitatea vizată de clasele respective nu trebuie să fie exclusă de 
domeniile menţionate de regulamentul FEDR şi de minimis aplicabil. – Includerea unei atenţionari 

adresate potenţialilor aplicanţi cu privire la riscul duratei perioadei de derulare a procesului de 

evaluare, selecţie şi contractare prin raportare la prevederea existentă asupra menţinerii criteriilor de 
eligibilitate. 

Sursa : site-ul ADR Sud-Vest Oltenia (http://www.adroltenia.ro/regio-2014-2020-prelungirea-perioadei-de-

depunere-a-cererilor-de-finantare-pentru-apelul-de-proiecte-nr-por-2017-1-1-1c-1/) 

 

6 DE NOI CONTRACTE DE FINANŢARE 

SEMNATE IN CADRUL PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-
2020, LA NIVELUL REGIUNII SUD-VEST OLTENIA, 

PRIN CARE SE SOLICITA 12,644 MILIOANE EURO 
 

În perioada 04-07 mai 2018,  Directorul General al ADR SV Oltenia, Doamna Marilena 
Bogheanu a semnat, cu reprezentanţi ai beneficiarilor POR 2014-2020, 6 noi contracte de finanţare 
pentru proiecte ce vizează eficienţa energetică a clădirilor publice, dezvoltarea infrastructurii în staţiunile 
turistice si sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor 

 
 
I. 
 In cadrul prioritatii de investitii 3.1B– Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile- Operatiunea B – Clădiri Publice au fost semnate 
doua contracte de finanţare, respectiv: 

 
1. Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Târgu – Jiu – locatia str. Tudor 

Vladimirescu 
 Beneficiar Consiliul Judetean Gorj 
Acest contract, are o valoare totala de 21.162.108,70 lei din care finanţarea nerambursabilă este 

de 17.380.169,17 lei (3.847.553,61 euro). 
 In cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele lucrări: 

 reabilitare termica a anvelopei: 
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 izolare termica a fatadei-parte opaca,  
 termo-hidroizolarea terasei 
 izolarea termica a fatadei, parte vitrata 
 izolare termica a planseului peste subsol neincalzit. 
 reabilitare termica a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de 

consum. 
 inlocuirea instalatiei de distributie intre punctul de racord si planşeul peste subsol. 
 inlocuirea centralei termice  
  

2. Creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea Spitalului Municipal Caracal  
 Beneficiar: UAT Caracal 
Acest contract, are o valoare totala de  10.133.286,89 lei din care finanţarea nerambursabilă este 

de 9.928.759,15  lei (2.197.989,71 euro). 
În cadrul proiectului  se vor realiza următoarele lucrări: 

 anvelopare exterioara corp c1 cu termoizolatie 
 înlocuire tamplarie existenta corp c1 cu tamplarie noua din aluminiu cu geam 

termoizolant 
 înlocuire finisaje existente la casele scarilor si holurile corpului c1 
 înlocuire elemente structurale sau inlocuire totala sarpanta existenta a corpului c1 
 modernizarea instalatiilor sanitare, electrice si termice 

II.  
În cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investitii 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării 

forței de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru 
anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea 
accesibilităţii și dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, a fost semnat un contract de 
finanţare, respectiv: 

 Modernizare străzi pe raza staţiunii Calimaneşti-Căciulata-asfaltare, amenajare trotuare, execuţie 
rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimaneşti, judetul Vâlcea 

 Beneficiar: Consiliul Local Călimaneşti 
Acest contract, are o valoare totala de  20.192.901,62 lei din care finanţarea nerambursabila este 

de 19.415.904,52  lei (4.298.216,71 euro). 
In cadrul proiectului  se vor realiza următoarele lucrări: 
- Modernizarea unui numar de 34 de strazi (din care una inclusiv trotuare) si reabilitarea exclusiv 

a trotuarelor a 2 strazi de pe raza statiunii turistice si balneoclimaterice Calimanesti-Caciulata.  
Strazile care urmeaza a fi reabilitate/modernizate sunt: C-tin. Brîncoveanu, Drumul Vechi, Mihai 

Viteazu, Crisan, Closca, T.Vladimirescu, Serban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, N icolae 
Balcescu, Reconstructiei, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General Magheru, Al. 
Vlahuta, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, O ltului, Preot Dumitru Sandu, Popa Sapca, Ghe. Doja, 
Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creanga, Cîmpului, Plutelor, Merilor, Ana 
Ipatescu, Neagoe Basarab, C. Dobrogeanu Gherea, Horia, Aurel Vlaicu. 

 
III. 

In cadrul Axei Prioritare 2, Prioritatea de investiţii 2.2- Sprijinirea creării şi extinderea 
capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor au fost semnate, în perioada mai sus 
menţionata, un numar de 3 contracte a căror valoare solicitata totala este de 2,3  milioane euro vizează 
investiţii in domenii precum:  

 recuperarea materialelor reciclabile sortate 
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 hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 
 tăierea şi rindeluirea lemnului 

Pana la aceasta data, în cadrul POR 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, au fost 
semnate 341 contracte de finanţare, în valoare nerambursabila de aproximativ  381 milioane euro. 
 

Sursa: site ADR Sud-Vest Ol tenia- Comunicat de presă (http://www.adroltenia.ro/6-de-noi-contracte-de-finantare-semnate-in-

cadrul -programul-operational-regional-2014-2020-la-nivelul-regiunii-sud-vest-oltenia-prin-care-se-solicita-12644-milioane-
euro/) 

 

 


