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Corrigendum nr. 7/ 27.05.2022 la 

Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor 
de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est 

 
 

Avand in vedere rolul ADR Nord-Est, in calitate de Administrator de schema de ajutor de stat 

/ minimis, conform Schemei 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, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica Ghidul solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii 

proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est 

(care include Corrigendum nr.6), după cum urmează: 

1. In cadrul capitolului 4. PROCESUL DE EVALUARE, se va insera următorul paragraf: 

(...) 

“ADR Nord-Est va notifica fiecare solicitant asupra datei până la care reprezentantul legal al 

acestuia va trebui să semneze contractul de acordare a sprijinului financiar - maxim 10 zile 

lucrătoare de la data notificării. Termenul de 10 zile lucrătoare anterior menționat poate fi 

prelungit în cazuri temeinic justificate, notificate în timp util. În situația nerespectării acestui 

termen de către solicitant cererea de finanțare va fi considerată retrasă din procesul de 

evaluare, selecție și contractare. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului european și 

al Consiliului (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, datele personale ale beneficiarilor încărcate în sistemul informatic MySMIS2014 

vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR.  

Retragerea documentatiei de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal al 

Solicitantului sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială.” 

 

2. In cadrul capitolului 6. SCHEMA DE AJUTOARE DE STAT ȘI DE MINIMIS, se va 
introduce o noua sectiune 6.3 Condiții  rambursare sume solicitate si va avea urmatorul 
cuprins: 

„Pentru beneficiarii prezentului apel de proiecte, sumele aferente rambursării cheltuielilor 

sub formă de ajutor de stat / minimis se vor achita după constituirea unei garanții în favoarea 

ADR Nord-Est, prin depunerea în original a unui instrument de garantare, emis în condițiile 

legii, astfel: 

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România; 

b) asigurare de garanţii emisă: 
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– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România 

şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, după caz; 

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata 

garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a administratorului schemei 

de ajutor de stat / minimis, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la debitul stabilit in sarcina 

persoanei garantate. 

Instrumentul de garantare va fi prezentat în original administratorului schemei de ajutor de 

stat / minimis odată cu cererea de rambursare și va fi constituit în cuantumul total al sumelor 

solicitate la rambursare. Valoarea garantată prin instrumentul prezentat va fi actualizată, 

dacă este cazul, la fiecare cerere de rambursare. Instrumentul de garantare trebuie să 

acopere riscul de neîndeplinire de către beneficiarul de finanțare a obligației de plată în 

termen a debitelor stabilite în sarcina sa de AMPOAT sau de Administratorului schemei de 

ajutor de stat /minimis (ADR Nord-Est), pe parcursul derulării contractului de acordare a 

sprijinului financiar. Instrumentul de garantare va fi constituit pe o perioadă de minim un an, 

perioadă ce va fi prelungită ori de câte ori va fi necesar, cu perioade de minim un an, astfel 

încât să acopere perioada de la momentul solicitării rambursărilor în cadrul prezentului 

proiect și până la împlinirea termenului de 60 de zile de după expirarea duratei contractului 

de acordare a sprijinului financiar pentru pregătirea documentației tehnico-economice. 

Administratorul schemei de ajutor de stat / minimis are dreptul de a emite pretenţii asupra 

garanţiei, oricând pe parcursul derulării contractului de acordare a sprijinului financiar, în 

limita debitului stabilit în sarcina beneficiarului. În acest sens, prin debit, se înțelege orice 

sumă stabilită ca măsură de corectare în conformitate cu prevederile contractuale sau orice 

sumă plătită necuvenit beneficiarului de ajutor. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei, Administratorul schemei are obligaţia de a notifica pretenţia atât beneficiarului 

(garantatului), cât şi emitentului instrumentului de garantare. Notificarea va fi însoțită de 

actul administrativ emis de AMPOAT / Administratorul schemei de ajutor de stat/minimis, 

prin care se instituie debitul în sarcina beneficiarului. 

ADR Nord-Est va transmite către instituția de credit / societatea de asigurare o Notificare 

pentru a se executa integral instrumentul de garantare în următoarele situații: 

- Dacă în perioada de valabilitate a contractului de acordare a sprijinului financiar, 

beneficiarul ajutorului de stat/ de minimis este în stare de insolvenţă / în procedură de 

lichidare;  

- Dacă cu 30 de zile înainte de expirarea instrumentului de garantare, beneficiarul de 

ajutor de minimis nu depune la Administrator documentul de prelungire a acestuia. 

- Dacă beneficiarul de ajutor de minimis nu își îndeplinește obligația contractuală de a 

depune o cerere de finanțare, în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 

2021-2027, pentru proiectul a cărui documentație tehnico-economică este finanțată prin 

prezentul apel.” 
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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.7, 

începând cu data de 30.05.2022. 

 


