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Amendamente ls prevederile Manualului Operational al FNDR, aprobat prin Decizia CNCDR nr.
11D0 din 4.08.2020.

1) Manualul Opera{ional al FNDR:
Tabelul 2. Programe ii domenii de intervenfie sprijinite in cadrul Apelurilor de propuneri de proiecte,
formufarea ultimei coloane '.'Limitele alocdrilor pel prciect, /ei" va fi inlocuiti cu fottr],olarca " Bugelul
total alproiectului, lei" .

2)

Manualul Operafional al FNDR
Secfiunea 2.4 Alocdrile tinanciare in cadrul proiectelor finanfate din FNDR
Formularea alineatului 6 I' APL va face dovada trans.ferului co tribuliei cdtre ADR in proporlie de 5096
din valoarea cofnanldrii asumate pdnd la data semndrii contraclului, iar ulterior vaf clebursald prima
trunsa din FNDR" vafr substituitd cu formulareal
" APLva face dowda transferului cotitribuliei cdtre ADR in proPorlie de 5026 din wloarea cofnanldrii
asuuatu pAnd la dala semndrii conlraclul i. Dovada se.face prin prezentarea exlrasului din Decizia
Consiliului Local al APL de nivelul I sau IL (Jlterior prezenldrii extrasului din Decizia Co siliului Local
val clcbur:ad prina tronSa din FNDR.
3) Anexa nr.l la Regulamentul de desfd$urare a lpelului competitiv de selectare a proiectelor
pentru finanfare din Fondul Ntfional pentru Dezvoltare Regionall
Secliunea 1.6 Alocarea financiard / Valoarea minimtmaxime a cererilor de finanfare: Formularea
"Alocarea indicalird tlit? -Fly'D.t" va fi exclusa.
4) Anexa 2, la Regulamentut de desfS$urare a apelului competitiv de selectare a proiectelor
pentru finanlare din Fondul National pentru Dezvoltare Regionald
Secfiunea 1.5 Alocarea financiard / Valoarea minima./maxima a cererilor de finantare: Forlnularea
"Alocarea indicatird din f'NrR" va fi exclusS.
5) Anexa 3. la Regulamentul de desf5$urare a apelulu i competitiv pentru selectarea proiectelor
finantate din Fondul National pentru Dezvoltare Regionali
Secliunea 1.6 Alocarea financiari / Valoarea minima./maximd a cererilor de finanfare: Formularea
"
,,Alocarea indica va a .fonduritor FNDR Pe Douleniu de intewenlie e.i/e va fi exclus5
6) Anexa 1. la Rcgutamentuldc desftr$urare a apelului pc listi pentru selectarea proiect€lor
finantafe din Fondul Nttional pentru Dezvoltare Regionali
Sectiunea 1.6 Alocarea financiare / Valoarea minima/maximA a cererilor de finanlare: Formularea
"Alocarea indicaivd a /bndurilor FNDR pe Domenii de intewenlie" va fi exclusd.

7)

Anexa 2. la Regulamentul de desfl$urarc a apelului pe listd pentru selectarea proiectelor
finantate din Fondul National pentru Dezvoltare Regionali

Sectiunea 1.6 Alocarea financiara / Valoarea minima/maximd a cererilor de finantare: Formularea

" Alocarea irdicativd a fondurilor FNDR pe Domenii de intenenlie din cadrul Programului 2

esle'' la

8)

Anexa 3. la Regulamentul de desfi$urare a apelului pe listi pentru selectrrea proiectelor
finantate din Fondul Nalional pentru Dezvoltare Regiona16

Sec[iunea ].6 Alocarea financiard / Valoarea minima/maxime a cererilor de finanlare: Formular€a

"Alocarea indicalivd a Jbrdurilor FNDR pe Domeniu de intenenlie e,r1e:" va fi exclLrse.

9)

Anexa nr,l la Manualul Opera{ional al FNDR , REGULAMENTUL de desfS$urare a
apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finantare din Fondul Na{ional pentru
Dezvoltare Regional6

2.2 Eligibilitatea costurilor

Fotmularea"in aceste condilii costurile directe eligibile includ:
chelluielile penlru execularea lucrdrilor de construclii in conformitak cu documentalia tehnicd de

-

costuli pentnt suplavegherea tehnicd a lucrdrilor;
costuri penlru achizilionarea de echipament nou; "
va fi completatd cu lrazai

" achizilio/tarea de bunufi $i seflicii penlru crearea

ti

dezvollarea capaci I'ili lori'

.

l0)Anexa nr. 5 la ManualulOperafional al FNDR
SECIiUNEA EVALUAREA TEHNICA A NOTEI CONCEPTUALE
Fotm|]larc ,,intre I Si J" va fi excluse.
Formularea " 1 = foarte slab; 2 : slab; 3 - satislAcaor: 1- bun; 5:.foarte bun." vafi exclus6.
11)Anexa nr. 5 la Manualul Operafiontlal FNDR
SEC!iUNEA EVALUAREA ADMINISTRATIVA A CERERII DE FINANTARE
La punctul 23 nota la subsol nr.30 se exclude qi se include la punctual 24 cu conlinutul " Criteriile de
evaluare de la punctele 24,25 ;i 26 se refertr doar la p.oiectele care au o componente de investilie in
in frastructura tehn ico-ed ilitara.
l2) Anexa nr. 5 la Manualul Operational al FNDR
SECIiUNE EVALUAREA ADMINISTRATIVA A NOTEI CONCEPTUALE
Criterjul4 " Nata Conceptuald afo$.lepu\d in original $i 2 copiil" va fi substituit cu " Nota Concephnla a
fast depusd in original $i I copie?".

TABELUL DE VERIFICARE
Criteriul 4 "Existe un exemplar original $i 2 copii ale acestuia" va fi substituit cu "Existd un exemplar
original $i I copie ale acestuia".

l3) Manualul Opera(ional:rl FNDR
nr.3 Regulamentul Comisiei Interministeriale de evaluare a proiectelor

Anexa

de dezvoltare regionald in cadrul

Concursului de propuneri de proiecte

Fotmularea"Programele si proiectele ce rrmeazd al fnanlate alin nijloacele Fondului sunt evaluale de
Coniria conpusd din ^ tnenbri. dupd cun urtneozd.
a) doi reprezentanliai Minislerul Agriculturii, Dezrohafii Regionale $ Mediului;

b) un reprezentant al Ministerului Educaliei,
c) un reprezentant al Ministerului Economiei

Cu utii ,i Cerceldrii:

ti Inflastructutii;

d) un reprezentant al Ministerului Finanlelor;
e) u reprezentant al partenerilor de dezvoltare:
fl un reprezentant al ADR (pentru prciectele care sunt inaintate din regiunea rcspectivd):
Penlrufacilitarea evaludrii prciectelor, Comisiaformatd poate ik|ita experli tehnici, speciali$ti ,n
domeniile relevante." va fi substitituita prin formularea:

af fnanlate

,,Programele $i praiectele ce urmeaza
din I membrL dl.qA cum urmeazd:

a)
b)

un reprezentant al Consiliului Nalional, in calitate de

g)

wt rcpreze tafit al Cancelariei
un reprezenta t al Mihisterului
un reprezentant al Ministerului
un reprezentant al Ministerului
un reprezentant al Mnislerului
un reprezentant al Ministerului

h)

doi expe4i tehnici, srycialirti

c)
d)
e)

I

din nijloacele Fondului sunt eyaluate de Comisia compusd

i

preydinte;

de Stat;

Agricuhurii, Dezvoltdrii Regionale Si Mediului;
Economiei Si Infrastructurii;
Finanlelor;
Sd dldlii, Mmcii Si Prolecliei Sociale:
Educaliei, Cullutii ti Cerceldrii:
doneniile relevanle pentru proiectele ce urmeazd

af

evaluate."

