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Corrigendum nr. 6/ 10.05.2022 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 Ordinul nr. 348 din 28.03.2022 emis de  Ministerul Investitiilor si Proiectelor 

Europene pentru modificarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a 

fondurilor din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 pentru pregatirea 

portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, in domeniul specializarii 

inteligente aprobat prin Ordinul  

Ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020, 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 

13.01.2022 (include Corrigendum nr.5), se modifică după cum urmează: 

1. In cadrul capitolului 1 INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE, se modifica 
sectiunea Atentie si va avea urmatorul cuprins: 

 

ATENȚIE! Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul 

financiar în condițiile prezentului Ghid au obligația de a face dovada 

depunerii cererii de finanțare în condițiile stabilite pentru perioada de 

programare 2021-2027 aferente proiectelor pentru care au fost pregătite 

documentațiile. În caz contrar, beneficiarii documentațiilor sunt obligați 

să returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a 

sprijinului financiar. Sancțiunea pentru lipsa dovezilor pentru depunerea 

acestor cereri de finanțare constă în recuperarea sumelor de bani 

primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. În 

vederea recuperării sumelor de bani, AM POAT va emite titluri de 

creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare si ale OUG 77/2014 

privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si 

pentru modificarea si completarea legii concurentei nr. 21/1996 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

2. In cadrul capitolului 2 CRITERII DE ELIGIBILITATE, se modifica subcapitolul 2.1 

Eligibilitatea proiectului, punctul 3 si va avea urmatorul cuprins: 

“Proiectele finanțate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții pentru a fi 
eligibile:  

(….) 
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3. să fie implementate în intervalul de timp cuprins între 24 august 2020 (data intrării 
în vigoare a schemei de ajutor de stat si de minimis9) si 31 decembrie 2022  31 mai 
2023 (inclusiv plata finala);” 
 

3. In cadrul capitolului 2 CRITERII DE ELIGIBILITATE, se modifica subcapitolul 2.3. 
Eligibilitatea cheltuielilor, astfel: 

“Orice cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă (rambursare în limita stabilită), 
dacă îndeplineşte cumulativ urmatoarele criterii stabilite de HG nr. 399/2015 privind regulile 
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 cu 
modificările și completările ulterioare,  și anume: 

1. Este angajată de către beneficiar și plătită în condiţiile legii între data semnarii 
contractului de acordare a sprijinului financiar şi 31 mai 2023 31 decembrie 2022, cu 
respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de acordare a 
sprijinului financiar;  

(...)” 

 

Propun modificarea și intrarea în vigoare a Ghidului 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.6, 

începând cu data de 11.05.2022. 

 

 
 


