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Corrigendum nr. 3/ 09.04.2021 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 forma finală a Ghidului de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 pentru 
pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul 
specializării inteligente – elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,  în vigoare de la data de 19.11.2020, 
care prevede (pag.4-5) urmatoarele: 
 
„Pentru beneficiarul final (respectiv beneficiarii ajutorului de stat/minimis), se va elabora un ghid 
simplificat de către administratorul schemei, ghid care va respecta în integralitate prevederile 
schemei și care va conține obligatoriu:  
... 
- informarea beneficiarului de ajutor de stat/minimis cu privire la necesitatea prezentării de către 
acesta, la depunerea fișei de investiție, a unei declarații pe propria răspundere care să ateste că 
acesta nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 
4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru 
întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile neecoperante în scopuri fiscale. Totodată, până 
la semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor depune un certificat 
constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.” 
 
Având in vedere Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii 
proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, în 
vigoare începând cu data de 28.01.2021 (include Corrigendum nr.2), se va modifica și va avea 
următorul cuprins Cap.5 Documentatia de finantare / Anexe obligatorii, subcapitol 5.2 
Documentatia de finantare la contractare,: 

 
“ 5.2 Documentatia de finantare la contractare: 
 
Documentatia de finantare, in faza de contractare, este compusa din urmatoarele documente 
obligatorii:  
... 

5. (in cazul entitatilor care sunt inregistrate la Registrul Comertului) certificat constatator eliberat de 
Oficiul Național al Registrului Comerțului care să ateste că beneficiarul de ajutor de stat/minimis nu 
se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 
iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei 
legături cu jurisdicțiile neecoperante în scopuri fiscale.   

...” 

  
Propun 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.3, începând cu data de 12.04.2021. 


