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Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale 
 

 
Nr. 17493/OI/17.07.2018 

 
 
În atenţia:  D-lui BENONI  MORUZI 
Functia:  Primar 
Denumire solicitant:  COMUNA ARONEANU 
Adresa: comuna Aroneanu, Str. Principala, judetul Iasi, cod postal 707020, România  
Telefon:  0724387959 
Fax:  0232299255 
E-mail:  primariaaroneanu@yahoo.com 
Cod SMIS: 116915 
Titlul cererii de finanţare: ÎNFIINTARE CENTRU DE ZI SI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDETUL IASI 

Stimate Domn, 

Intrucat aplicatia MySMIS nu permite inserarea mai mult de 250 de caractere pentru 
fiecare anexa din lista documentelor solicitate in etapa de precontractare, va 
transmitem prin prezenta adresa o forma detaliata a scrisorii transmise prin sistemul 
MYSMIS. 
 
Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent 
apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 pentru proiectul dumneavoastra 
ÎNFIINTARE CENTRU DE ZI SI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDETUL IASI, cu nr. de inregistrare 
NE/IS/2017/8/8.1/8.3/A/1/835/04-09-2017, (COD SMIS 116915),  se demarează etapa 
precontractuală condiționat de următoarele aspecte: 

o încadrarea în alocarea apelului 
o întocmirea Listei proiectelor finanțabile pentru etapa în care a fost depus 

proiectul (primele 2/3 luni ale apelului, ulterior lunar) 
o soluționarea contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul etapei din care 

face parte proiectul  (primele 2/3 luni ale apelului, ulterior lunar) 
 
Cu toate acestea proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, iar AMPOR își 
rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare. 
 
Pentru continuarea procesului anterior menționat, vă rugăm să transmiteti următoarele 
anexe obligatorii la contract, conform Ghidului general si specific pentru prioritatea de 
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investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
A- Grup vulnerabil: persoane vârstnice: 
 

1. Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului și/sau partenerilor 

(dacă este cazul) 

În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea 
de finanțare acestea se vor anexa la documentația de contractare, sau se vor 
transmite documentele statutare consolidate. 
 

2. Cele mai recente situații financiare încheiate ale solicitantului și partenerilor 
(dacă este cazul). 
În cazul în care pe parcursul procesului de evaluare și selecție intervine 
încheierea unui an fiscal și termenul limită de depunere a situațiilor 
financiare a anului respectiv, se vor anexa ultimele situații financiare 
încheiate.   
 

3. Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea 
cererii de finanțare, modificări asupra acordului de parteneriat, asupra 
declarației de angajament, precum și asupra mandatului special (dacă este 
cazul).  
Toate declarațiile, și mandatul special vor fi semnate digital. 
Acordul de parteneriat va respecta ultima formă a bugetului proiectului. 
 

4. Plan de încadrare în teritoriu – pentru acest apel de proiecte, acest document 
se depune numai pentru proiectele al căror grad de maturitate constă în 
faptul că deja au obținut și au depus autorizația de construire ca anexă la 
cererea de finanțare - planşă pe suport topografic vizat de Oficiul Judeţean 
de Cadastru şi publicitate imobiliară, întocmit în conformitate cu prevederile 
Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare. 
 

5. Certificate de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local 
și bugetul de stat; Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen 
de valabilitate şi trebuie să dovedească faptul că solicitantul a achitat 
obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în 
ultimul an calendaristic / în ultimile 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia 
în vigoare.În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta 
aceste documente. 
    

6. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal 
trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toţi membrii 
parteneriatului vor prezenta acest document. 
 

7. Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul 
procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări 
asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare). În 
cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest 
document. 
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8. Documentele privind dreptul de proprietate actualizate 
/concesiune/administrare, dacă este cazul. 
Extras de Carte funciară actualizat, emis cu maxim 30 de zile înainte de data 
depunerii documentelor la sediul ADR pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor 
de eligibilitate la momentul contractării. 
Nu se acceptă modificarea locului/amplasamentului de implementare a 
activităților proiectelor care implică realizarea de lucrări de construcție cu 
autorizație de construire. 
 

9. Modificări asupra Devizului general în conformitate cu ultima forma a 
bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul. 
 

10. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe 
secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile, actualizata daca este cazul, in 
conformitate cu modelul anexa la ghidul specific.  

 
11. Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a  

În hotărârire trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul 
trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia la 
cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile şi conexe, dacă este cazul), 
inclusiv asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a 
proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

 
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 
demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar 
înainte de depunerea cererii de finanțare, hotărârea de aprobare a bugetului 
proiectului va cuprinde inclusiv identificarea şi asumarea suportării din 
bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare 
a achiziţiei. 

12. Decizia finală (acordul de mediu) emisă de autoritatea competentă privind 
evaluarea impactului asupra mediului, dacă este cazul.  
 
Este cazul atunci când la depunere s-a prezentat decizia de încadrare în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului și în decizia de încadrare 
s-a stabilit că proiectul se supune procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului - în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului) 

         Dacă la depunere s-a prezentat clasarea notificării, atunci nu este cazul.  

13. Avizul Natura 2000, dacă este cazul, (dacă la depunere nu s-a prezentat 
clasarea notificării) în conformitate cu prevederile OUG 57/2000 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

14. Certificatele de acreditare noi dacă cele de la depunere au ieşit din termenul 
de valabilitate. 

15. Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul 
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), 
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prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în 
conformitate cu prevederile art 2 din H.G. 93/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, (pentru entitatile de drept 
public) în copie conformă cu  originalul, însoţit de Formularul nr. 1 - Fişa de 
fundamentare. 

16. Graficul de depunere a cererilor de prefinantare/rambursare/plata (Anexa 4 
- Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata la contractului de 
finantare din Ghidul Specific aferent PI 8/8.1/8.3/A/1), conform ultimei 
actualizari accesand link-ul: 
http://www.inforegio.ro/images/anexa%204%20la%20contractul%20de%20fi
nantare.docx . 

 
17. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, 

actualizat, dacă au intervenit modificări. 

Recomandari etapa de evaluare tehnica - financiara: 
 

18. Se va retransmite Declaratia de angajament respectand modelul impus prin 
Ghidul solicitantului pentru PI 8/8.1/8.3/A/1, avand in vedere urmatoarele: 
- Se va mentiona denumirea organizatiei solitantului in paragraful 3 care 
incepe cu fraza „Ma angajez ca...” 
- Se va respecta intocmai modelul Declaratiei de angajament in urmatorul 
paragraf fara mentionarea valorii totale eligibile a proiectului. 

 
Termenul limita de transmitere a documentelor solicitate mai sus este de  maxim de 30 
de zile calendaristice, respectiv pana la data de 16.08.2018. 
Cu toate acestea, in vedere urgentarii procesului de contractare, va rugam sa aveti in 
vedere transmiterea acestor documente in termen de 10 zile calendaristice, respectiv 
pana la data de 27.07.2018. 
 
Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen maxim, OI nu va putea solicita 
clarificari cu privire la documentele transmise, decat pentru necorelari in cadrul cererii 
de finantare si/sau intre cererea de finantare si documentele suport, dupa expirarea 
acestui termen, cererea de finantare respingandu-se automat in cazul in care 
documente sunt incomplete sau necesita clarificari suplimentare. Este raspunderea și 
riscul dumneavoastra daca veti transmite documentele in ultima zi a termenului 
respectiv și nu veti mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificari.  
 
Va rugam sa ne confirmati primirea acestei solicitari, printr-un e-mail, la adresa 
oipor@adrnordest.ro, pâna la data de 18.07.2018. 
 
Va atragem atentia ca, în cazul în care nu ne furnizati clarificarile solicitate în termenul 
de mai sus, ori clarificarile transmise sunt incomplete sau nesatisfacatoare, cererea de 
finantare poate fi respinsa. 
 

http://www.inforegio.ro/images/ANEXA%204%20la%20contractul%20de%20finantare.docx
http://www.inforegio.ro/images/ANEXA%204%20la%20contractul%20de%20finantare.docx
mailto:oipor@adrnordest.ro
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Va rugam sa acordati o atentie deosebita aplicarii semnaturii de catre reprezentantul 
legal pe anumite documente, conform prevederilor Ghidului Solicitantului. 
 
Având în vedere ca apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, va 
recomandam ca la aplicarea semnaturii digitale sa aveti în vedere prevederile din 
„Instructiune semnatura digitala”, postata pe site-ul www.fonduri-ue.ro  în sectiunea 
MySMIS 2014- MANUALE. 
Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est, este Bogdan Ungureanu, telefon/fax: 
0233.218071 /  0233.218.072, e-mail: bogdan.ungureanu@adrnordest.ro. 
 

 
Cu stimă, 
 
Cristian Gheorghe Zama 
Director Directia Organism Intermediar POR 
Semnătura 
 
 
Avizat 
Catalina Petronela Murariu 
Sef Serviciu Evaluare, Selectie si Contractare 
Semnătura 
 
 
Verificat 
Gabriela Purcarea 
Sef Birou Contractare 
Semnătura 
 
Intocmit 
Diana Ungureanu 
Expert verificator 
Semnătura 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/

		2018-07-17T10:45:37+0300
	Diana Ungureanu


		2018-07-17T10:57:15+0300
	Gabriela Purcarea


		2018-07-17T12:04:01+0300
	Catalina-Petronela Murariu


		2018-07-17T12:22:09+0300
	Cristian-Gheorghe Zama




