
NOTĂ 
 
 
I. Ghidul Solicitantului   

1. Pagina 1, paragraful “parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi 
ale administraţiei publice locale) sau autoritatea administraţiei publice centrale şi 
culte religioase” se modifică astfel : “parteneriat între unităţi administrativ-
teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) sau autoritatea 
administraţiei publice centrale şi unităţi de cult” 

2. Pagina 23, paragraful “Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare: 
CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post (în cazul în care echipa de 
proiect a fost stabilită)” se modifică astfel : “Solicitantul va anexa la formularul 
Cererii de finanţare: CV-urile membrilor echipei de proiect şi/sau fişele de post 
(în cazul în care echipa de proiect a fost stabilită)” 

 
II. Anexele la Ghidul Solicitantului  

1. Anexa 1 Cererea de finanţare:  

- la cap.1.7 nota din cadrul parantezei:” Notă. Aplicabil numai pentru 
solicitantul de finanţare persoană juridică de drept privat fără scop 
patrimonial. În această secţiune se va menţiona şi orice proiect finanţat din 
fonduri proprii prin care solicitantul dovedeşte experienţă în protejarea 
monumentelor istorice” se modifică astfel: “Notă. Solicitantul de finanţare 
persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial va menţiona şi 
orice proiect finanţat din fonduri proprii prin care solicitantul dovedeşte 
experienţă în protejarea monumentelor istorice”   

- la cap.2.6 INDICATORI, în tabel, la rezultat imediat (direct) paranteza 
“indicatorii se vor corela cu rezultatele prevăzute la pct 2.3.6” se modifică 
astfel: “indicatorii se vor corela cu rezultatele prevăzute la pct 2.3.8” 

- la cap.3.4 ACHIZIŢII PUBLICE se introduce un nou capitol, respectiv 
3.4.1 INFORMAŢII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE 
FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢII  cu următorul conţinut: 

“Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

………<zz/ll/aa> 

Data elaborării studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii 

………<zz/ll/aa> 

Data ultimei actualizări a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii 

………<zz/ll/aa> 

[se vor completa cu informaţii numai paragrafele corespunzătoare 
situaţiei la data completării cererii de finanţare]” 

- la cap.4.1 BUGETUL PROIECTULUI se introduc două linii la sfârşitul 
tabelului, respectiv: I TOTAL cheltuieli şi II Alte cheltuieli neeligibile iar 
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“TOTAL GENERAL” devine „III TOTAL GENERAL (I+II)”. După tabel va 
apărea următoarea completare: “Bugetul proiectului = <TOTAL GENERAL 
(coloana 5) + TOTAL GENERAL (coloana 6)> lei“  

2. Anexa 3 Grila de verificare a conformităţii administrative: se modifică linia 
“Documente ce dovedesc capacitatea operaţională a solicitantului şi a fiecărui 
partener, dacă este cazul, în copie: CV-urile şi fişele de post aferente poziţiilor 
care formează echipa de proiect” astfel:  “Documente ce dovedesc capacitatea 
operaţională a solicitantului şi a fiecărui partener, dacă este cazul, în copie: CV-
urile şi/sau fişele de post aferente poziţiilor care formează echipa de proiect” 

3. Anexa 5 Grila de evaluare: punctajul maxim pentru subcriteriul 2.6 b. se modifică, 
valoarea fiind de 0 pct, în loc de 3 pct.  

 
 


