CORRIGENDUM NR.1
pentru
procedura a 2-a pentru pre-selecție lansată pentru identificarea proiectelor strategice de specializare
inteligentă a regiunii de dezvoltare nord-vest
CORRIGENDUM nr. 1 PROCEDURA a 2-a PENTRU PRE-SELECŢIA IDEILOR CE VOR PUTEA FI ÎNAINTATE SPRE FINANŢARE ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 1 OPERAŢIUNEA 1.2, POR 2014-2020 va cuprinde începând cu data aprobării prezentului corrigendum următoarele modificări :

Text existent
Procedura de pre-selectie
III.
SPECIFICAŢII GENERALE PRIVIND IDEILE DE PROIECT
IV.1 Promotori şi parteneri



Promotorul şi partenerii să aibă cel putin 1 exercitiu financiar incheiat
şi să nu fie în una din situaţiile de excluziune prevăzute în art. 106 din
Regulamentul financiar:
(a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau
de administrare judiciară, au încheiat concordate judiciare, și-au suspendat
activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situații
sau se află în situații similare în urma unei proceduri similare prevăzute de
legislația sau de reglementările naționale;
(b) aceștia sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control
asupra lor au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a
unei autorități competente a unui stat membru pentru un delict legat de
conduita lor profesională;
(c) au comis în conduita lor profesională greșeli grave, demonstrate prin orice
mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica, inclusiv prin
hotărâri ale BEI și ale organizațiilor internaționale;
(d) nu și-au respectat obligațiile de plată a contribuțiilor de asigurări sociale
sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale țării în
care sunt stabiliți sau ale țării autorității contractante sau ale țării unde se

Modificare



Promotorul şi partenerii să aibă cel putin 1 exercitiu financiar şi să
nu fie în una din următoarele situaţii de excluziune (se verifică
prin depunerea declarației pe propira răspundere a
reprezentantului legal al promotorului):

a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, au încheiat concordate judiciare, și-au suspendat activitatea
economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în
situații similare în urma unei proceduri similare prevăzute de legislația sau de
reglementările naționale;
(b) aceștia sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra
lor au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a unei autorități
competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita lor profesională;
(c) au comis în conduita lor profesională greșeli grave, demonstrate prin orice
mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica, inclusiv prin hotărâri ale
BEI și ale organizațiilor internaționale;
(d) nu și-au respectat obligațiile de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau de
achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale țării în care sunt
stabiliți sau ale țării autorității contractante sau ale țării unde se execută contractul;
(e) aceștia sau persoane cu putere de reprezentare,decizie sau control asupra lor au

Text existent
execută contractul;
(e) aceștia sau persoane cu putere de reprezentare,decizie sau control asupra
lor au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru
fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau
participare la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare
ale Uniunii;
(f) intră sub incidența unei sancțiuni administrative menționate la articolul
109 alineatul (1) reprezentare, decizie sau control care fac obiectul hotărârii
menționate la litera (b) sau (e) de la primul paragraf.



VI.

Modificare
fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție,
participare la o organizație criminală, spălare de bani sau participare la orice alte
activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;
(f) intră sub incidența unei sancțiuni administrative menționate la articolul 109
alineatul (1) reprezentare, decizie sau control care fac obiectul hotărârii menționate
la litera (b) sau (e) de la primul paragraf.

Promotorul şi partenerii să nu fie în pierdere şi să aibă capacitatea
financiară și operaţională de a implementa idea de proiect
propusă/activităţile asumate în cadrul propunerii.
PROCESUL DE ELABORARE ŞI TRANSMITERE A CERERILOR

Cererile trebuie elaborate folosind formularele anexate prezentului apel, astfel:
….
Situațiile financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat și
dovada depunerii acestora

Cererile trebuie elaborate folosind formularele anexate prezentului apel,
astfel:
….
Situațiile financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat
Dacă situațiile financiare depuse sunt aferente anului 2018 și nu sunt
depuse la ANAF, ele vor fi obligatoriu transmise cu aprobarea adunării
generale a acţionarilor/acționarului unic, și semnate de persoanele în
drept, cuprinzând:
- numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
- calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană
desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată
potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România);
- numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

VI.

PROCESUL DE ELABORARE ŞI TRANSMITERE A CERERILOR

Cererile de preselecţie pot fi primite în intervalul orar 9:00 – 16:00, de luni
până vineri, până la data anunțată la lansarea apelului, la secretariatul Agenţiei
de Dezvoltare Regională Nord-Vest, într-un singur pachet care va conţine un
exemplar original și un exemplar în format electronic, conform instrucțiunilor
de mai jos.
Anexa 4 - Grila de evaluare a conformitatii administrative si eligibilității
9
Situațiile financiare prezintă mențiunea ”conform cu originalul”, și
există pentru acestea dovada depunerii la ANAF.

Cererile de preselecţie pot fi primite în intervalul orar 9:00 – 16:00, de luni
până vineri, până la 1 februarie 2019(inclusiv), la secretariatul Agenţiei de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, într-un singur pachet care va conţine un
exemplar original și un exemplar în format electronic, conform
instrucțiunilor de mai jos.

9
Situațiile financiare prezintă mențiunea ”conform cu originalul”
însoțit de semnătura reprezentantului legal, dacă există pentru acestea
dovada depunerii la ANAF. Dacă situațiile financiare sunt aferente anului
2018 și nu sunt depuse la ANAF, ele vor fi transmise în original cu
aprobarea adunării generale a acţionarilor/acționarului unic, și semnate
de persoanele în drept, cuprinzând:
- numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
- calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană
desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată
potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România);
- numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

