
 

 CORRIGENDUM NR.2 

Pentru Ghid Simplificat 

“Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest,”Sprijin la 

nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă” 

APELUL nr. 2  

 

TEXT EXISTENT MODIFICARE Justificare 

Anexa 2 - Grila de evaluare_NV  

A. CRITERII DE CONFORMITATE 
ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE 
1.5. Există ataşat la Fişa de proiect de 
investiţie o Declarație pe propria (la 
depunerea fișei de proiect de investiție), 
care să ateste că solicitantul nu se află într-
una din situațiile prevăzute de 
Recomandarea Comisiei Europene (2020) 
4885 final din 14 iulie 2020 privind 
condiționarea acordării de sprijin 5 financiar 
public pentru întreprinderi de lipsa unei 
legături cu jurisdicțiile necooperante în 
scopuri fiscale. 

A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI 
ELIGIBILITATE 
1.5. Există ataşat la Fişa de proiect de investiţie o 
Declarație pe propria răspundere (la depunerea fișei 
de proiect de investiție), care să ateste că solicitantul 
nu se află într-una din situațiile prevăzute de 
Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final 
din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de 
sprijin 5 financiar public pentru întreprinderi de lipsa 
unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri 
fiscal (criteriul se consideră îndeplinit în situația în 
care această declarație pe propria răspundere este 
asumată prin completarea punctului P) al Anexei 3- 
Declarația unică).  

Pentru uniformitate, faptul că în etapa depunerii inițiale a fișei de proiect de 
investiție pentru respectarea eligibilității s-a solicitat depunerea unei 
declarații, chiar și în situația în care această declarație pe propria răspundere 
este asumată prin completarea punctului P) al Anexei 3- Declarația unică, în 
grila de evaluare la criteriul 1.5 de la A. CRITERII DE CONFORMITATE 
ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE,  se va completa cu DA, dacă criteriul de 
la 1.2 este îndeplinit, și dacă punctul P) al Anexei 3- Declarație Unică a fost 
completat. 
De asemenea, Certificatul Constator eliberat de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului care să ateste că solicitantul nu se află într-una dintre 
situaţiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020 4885 din 14 
iulie 2020), va trebui transmis până la semnarea contractului de acordare a 
sprijinului financiar. 
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CAPITOLUL 4.  Procesul de elaborare și 
transmitere a fișelor 
Anexele obligatorii:  
• Anexa nr. 3: Declaraţia unică Ajutor 
de Minimis 
• Oferte tehnico-financiare 
• Copie după actul de identitate al 
reprezentatului legal al solicitantului 
• (in cazul entităților care nu sunt 
înregistrate la Registrul Comerțului) 
Documentele statutare ale solicitantului, 
după caz: act constitutiv, contract de 
societate, statut, actualizate; 
• O declarație pe propria răspundere 
(la depunerea fișei de proiect de investiție), 
care să ateste că solicitantul nu se află într-
una din situațiile prevăzute de 
Recomandarea Comisiei Europene (2020) 
4885 final din 14 iulie 2020 privind 
condiționarea acordării de sprijin 5 financiar 
public pentru întreprinderi de lipsa unei 
legături cu jurisdicțiile necooperante 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. 

CAPITOLUL 4.  Procesul de elaborare și transmitere a 
fișelor 
Anexele obligatorii:  
• Anexa nr. 3: Declaraţia unică Ajutor de 
Minimis 
• Oferte tehnico-financiare 
• Copie după actul de identitate al 
reprezentatului legal al solicitantului 
• (in cazul entităților care nu sunt înregistrate 
la Registrul Comerțului) Documentele statutare ale 
solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de 
societate, statut, actualizate; 
• O declarație pe propria răspundere (la 
depunerea fișei de proiect de investiție), care să 
ateste că solicitantul nu se află într-una din situațiile 
prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene 
(2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind 
condiționarea acordării de sprijin 5 financiar public 
pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu 
jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. Dacă 
conținutul solicitat prin această declarație se va regăsi 
asumat prin completarea punctului P) al Anexei 3- 
Declarația unică, această declarație se consideră 
depusă. Totodată, până la semnarea contractului de 
acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor 
depune un certificat constatator eliberat de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului, care să conțină 
elementele solicitate la verificare prin OUG 88/2020, 
conform Recomandării Comisiei Europene (2020) 
4885 final din 14 iulie 2020 și amintite mai sus. 

Pentru uniformitate, faptul că în etapa depunerii inițiale a fișei de proiect de 
investiție pentru respectarea eligibilității s-a solicitat depunerea unei 
declarații, chiar și în situația în care această declarație pe propria răspundere 
este asumată prin completarea punctului P) al Anexei 3- Declarația unică, în 
grila de evaluare la criteriul 1.5 de la A. CRITERII DE CONFORMITATE 
ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE,  se va completa cu DA, dacă criteriul de 
la 1.2 este îndeplinit, și dacă punctul P) al Anexei 3- Declarație Unică a fost 
completat. 
De asemenea, Certificatul Constator eliberat de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului care să ateste că solicitantul nu se află într-una dintre 
situaţiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020 4885 din 14 
iulie 2020), va trebui transmis până la semnarea contractului de acordare a 
sprijinului financiar. 

 


