Corrigendum nr. 4/ 19.05.2021 la
Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de
infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est
Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri,
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin
Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional
Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), care prevede la Art. 18, alin. (1), lit. f) :
„(1) Proiectele de specializare inteligentă pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea
documentațiilor tehnico-economice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
...
f) să depună o declarație de capacitate financiară prin care beneficiarii se obligă să asigure
cofinanțarea proiectului de specializare inteligentă după cum aceasta va fi stabilită în acord cu
regulile de ajutor de stat.”
Tinand cont de Schema de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea
portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de
programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin ORDINUL nr. 894 din 3
august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 24 august 2020, care prevede la Art.
9, alin. (3), lit. f):
„ (3) Proiectele de specializare inteligentă pentru care se acordă sprijin financiar în condițiile alin. (2)
trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:
...
f) să depună o declarație de capacitate financiară prin care beneficiarii se obligă să asigure
cofinanțarea proiectului de specializare inteligentă după cum aceasta va fi stabilită în acord cu
regulile de ajutor de stat.”
Tinand seama de Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul
Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru
perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin Ordin MFE nr.
1457/27.11.2020, care prevede la sectiunea Preambul:
„ Pentru beneficiarul final (respectiv beneficiarii ajutorului de stat/minimis), se va elabora un ghid
simplificat de catre administratorul schemei, ghid care va respecta in integralitate prevederile
schemei si va contine obligatoriu:
...
- Modelul de declaratie de capacitate financiara prin care beneficiarii se vor obliga sa asigure
cofinantarea proiectului de investitie pe domeniul specializare inteligenta, dupa cum aceasta
va fi stabilita in acord cu regulile de ajutor de stat.”
Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de
infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, intrat în vigoare
începând cu data de 12.04.2021 (include Corrigendum nr.3), se modifică după cum urmează:
1. Capitolul 5 Documentația de finanțare / Anexe obligatorii, subcapitolul 5.2 Documentația de
finanțare la contractare, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
1

“ 5.2 Documentația de finanțare la contractare:
Documentația de finantare, în faza de contractare, este compusă din urmatoarele documente
obligatorii:
...
7. Declarație de capacitate financiara.”
2. Capitolul 8 Anexe la ghidul solicitantului se completeaza si va avea urmatorul cuprins :
„Prezentul ghid include urmatoarele anexe, care fac parte integranta din acesta :

….
Anexa 7 „[model] Declaratie de capacitate financiara”.
Modificarea și intrarea în vigoare a Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor
destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea
Nord-Est, care va include Corrigendum nr.4, începând cu data de 20.05.2021.
Anexa la Corrigendum nr. 4/ 19.05.2021:
Anexa 7 „[model] Declarație de capacitate financiara”.
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DECLARAȚIE DE CAPACITATE FINANCIARĂ
pentru solicitarea de sprijin transmisă prin fișa de proiect cu titlul ...........(completați cu titlul
proiectului propus) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului
Operațional de Asistență Tehnică 2014-2020 destinat pregătirii proiectelor în domeniul
specializării inteligente
(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al beneficiarului ajutorului de stat/de
minimis, care va fi și titularul dreptului de proprietate asupra documentației tehnico-economice
elaborate, pentru a fi utilizate potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020.
După completare, declarația se semnează cu semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Subsemnatul/subsemnata, (Numele complet al reprezentantului legal), CNP (completați codul
numeric personal), posesor/posesoare al/a C.I. seria (completați cu seria actului de identitate), nr.
(completați cu numărul actului de identitate), eliberate de (completați cu entitatea care a eliberat
documentul), în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației
solicitante/denumirea organizației liderului de parteneriat/membrilor parteneriatului), în calitate
de solicitant/lider al parteneriatului format din:
(completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor și codul de identificare
fiscală a acestora).
Nr.

Denumirea completă a entității membră a parteneriatului

1.

Lider de parteneriat:

2.

Membru 1:

3.

Membru 2:

4.

Membru 3:

CIF

mă angajez să asigur cofinanțarea aferentă proiectului de specializare inteligentă, după cum aceasta
va fi stabilită în acord cu regulile de ajutor de stat.

Data:

Semnătura:
Nume, prenume
Semnătura
reprezentantului
legal
al
solicitantului/liderului de parteneriat/ a fiecărui
membru al parteneriatului

