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ERATĂ
Îndreptare eroare materială
Anexa 1 – Cerere de finanțare pentru
Măsura 3/ 6B " Dezvoltarea infrastructurii sociale
și incluziunea socială a minorității rrome din
teritoriul Câmpiei Transilvania"
27.10.2017

Se impune clarificarea unei erori materiale din cadrul Anexei 1 Cerere de finanțare, secțiunile

Factori de risc și Indicatori de

monitorizare, aferentă măsurii 3/ 6B " Dezvoltarea infrastructurii
sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul
Câmpiei Transilvania" în vederea respectării modelului cererii de
finanțare de pe site-ul AFIR.
Factori de risc – se intoduc Factorii de risc în Cererea de finanțare aferentă M3/6B
și Indicatori de monitorizare - se completează indicatorii de monitorizare , astfel:
FACTORI DE RISC
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Factori de risc
Punctaj obţinut

I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO)
•

2.500.001 > 4.000.000

5

•

1.000.001 > 2.500.000

4

•

500.001 > 1.000.000

3

•

5.000 ≤ 500.000

1

I2. Complexitatea investitiei
Solicitanți Publici
• Investiție nouă

Punctaj obţinut

• Modernizări cu C+M

5

Solicitanți Privați
• Investiție nouă

4

•

Punctaj obţinut
5
4

Modernizări cu C+M

I3. Riscul proiectului d.p.d.v. al raportului procentual între Cheltuielile suportate de
Solicitant și Valoarea ajutorului nerambursabil
Punctaj obţinut
Total valoare proiect(fără TVA)
% = --------------------------------------------------------- x 100
Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat
• > 110%

5

• între 101 si 110%

3

• = 100%

1

I4. Capacitatea solicitantului de a manageria proiectul, experiența în
implementarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare
• Solicitant care nu a implementat un alt proiect SAPARD/FEADR, comunitar sau
nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din partea altui instrument
financiar.
• Solicitant care are experiența implementării și care a finalizat un proiect
SAPARD/FEADR, comunitar sau obținut asistență financiară nerambursabilă
din partea altui instrument financiar
• Solicitant care are experiența implementării și care a finalizat un proiect
SAPARD/FEADR și un alt proiect comunitar sau obținut din asistența financiară
nerambursabilă din partea altui instrument financiar

Punctaj obţinut

5

3

1

TOTAL
Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate prin sondaj, se va determina riscul fiecărui proiect folosind cei 4 factori
de risc (I1, I2, I3 și I4 ).
Factorii de risc sunt adaptați conform specificului Sub-Măsurii 7.2 din PNDR 2014-2020.
Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecărui factor de risc pe o scară de la 1 la 5.
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INDICATORI DE MONITORIZARE
Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
Măsura 3/ 6B " Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul
Câmpiei Transilvania"

1. Tipul de sprijin

a. Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea rețelei de drumuri
de interes local
b. Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de
apă
c. Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de
apă uzată;
d. Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea infrastructurii
integrate de apă și apă uzată
e. Înfiinţarea şi modernizarea grădiniţelor, numai a celor din
afara incintei școlilor din mediul rural;
f. Înfiinţarea şi modernizarea creşelor precum şi a infrastructurii
de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din
g. Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar
superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale şi protecţia

2. Numărul comunelor sprijinite
3. Număr KM de drum
4. Număr KM de conducte de
alimentare cu apă

Nou construiţi
Modernizaţi
Noi lucrări
Extindere şi /sau modernizare

Noi lucrări
5. Număr KM de conducte de canalizare
Extindere şi /sau modernizare
6. Număr locuitori deserviţi
7. Zonă montană

DA

NU

M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
8. Contribuie la Prioritatea 1

M02 - Servicii de consiliere
M16 - Cooperare

Indic. nr. 1 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritară
Indic. nr. 2 - se va completa numărul comunelor sprijinite prin proiect
Indic. nr. 3, 4, 5 - se va completa numărul de KM de drum, de conducte de alimentare cu apă şi de conducte de canalizare
realizate prin proiect
Indic. nr. 6 - se va completa numărul locuitorilor deserviţi
Indic. nr. 7 - se va completa cu "DA" în cazul în care investiţia este amplasată în zonă montană (cf. Listei UAT din Zonele
Montane); încaz contrar se va completa "NU"
Indic. nr. 8 - se va completa din momentul demararii M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul măsurii
corespunzătoare, dacă va fi cazul.
Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investitiei sa va completa valoarea zero.

