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Întrebarea nr. 1: Documentația apelului impune obligativitatea inițierii și coordonării unui proces de
consultare comunitară, cu o participare minimă de 30 de persoane. Având în vedere restricțiile impuse în
urma instituirii stării de urgență în România, restricții care fac imposibilă parcurgerea acestei etape
consultative, vă rugăm să clarificați această situație.
Răspuns: Având în vedere restricțiile impuse în urma decretării stării de urgență, OP va analiza
modalităţile prin care promotorii de proiect pot pune în practică procesul de implicare a comunității și va
formula clarificări sau va opera modificări ale documentației apelului, după caz. Deciziile OP vor fi
comunicate în timp util pe site-ul programului, în secțiunea dedicată acestui apel.

*

Întrebarea nr. 2: O comună care în Atlasul zonelor rurale marginalizate și al dezvoltării umane locale din
România figurează cu o rată de marginalizare 0 (zero) poate să aplice în cadrul schemei de granturi mici
Acces la finanțare – 2020 și să justifice caracterul de marginalizare al zonei, completând Fișa de validare a
comunităților marginalizate?
Răspuns: Potrivit documentului Apel SCHEMA DE GRANTURI MICI “ACCES LA FINANȚARE - 2020”,
secțiunea 2.7 Eligibilitatea grupurilor țintă, demonstrarea faptului că o comunitate rurală este
marginalizată se poate face ȋn două moduri:
a) pe baza datelor furnizate de Atlasul zonelor rurale marginalizate şi al dezvoltării umane locale din
România (a se vedea PARTEA I: ZONELE RURALE MARGINALIZATE), în condițiile în care aceste date nu
indică o rată de marginalizare 0 (zero);
b) pe baza justificării de către promotorul de proiect a caracterului de marginalizare al zonei, în condițiile
în care unitatea administrativ-teritorială respectivă nu prezintă zone cu rate de marginalizare (peste zero),

potrivit Atlasului mai sus-menţionat. Ȋn acest sens, promotorul de proiect va completa Fişa de validare a
comunităţii(lor) marginalizate (vezi formularul furnizat ȋn Ghidul aplicantului).
Prin urmare, dacă comuna respectivă nu se încadrează la punctul a), aceasta poate, în baza situației reale
existente la momentul elaborării propunerii de proiect, să justifice caracterul de marginalizare al zonei
completând Fișa de validare a comunităților marginalizate.

*

Întrebarea nr. 3: Poate o primărie să depună o cerere de finanțare pentru realizarea unei documentații
tehnice care să vizeze două investiții, din două sate diferite ale aceleiași comune?
Răspuns: Prin schema de granturi mici Acces la finanțare - 2020 se asigura suport financiar pentru
elaborarea unui singur Studiu de fezabilitate (SF)/ unei singure Documentații de avizare a lucrărilor de
intervenție (DALI) precum si a documentațiilor tehnice conexe necesare fundamentării SF/DALI (studii de
teren, expertize, documentații avize, orice alte documentații tehnice specifice fazei de proiectare SF/DALI,
necesare stabilirii indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiție).
Un SF/ DALI va viza un singur obiectiv de investiție, dar poate include unul sau mai multe obiecte de
investiție. Termenii obiectiv de investiție și obiect de investiție sunt definiți în art. 2 din Hotărârea
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
În acest sens, pentru proiectul ce urmează a fi înaintat spre finanțare se va depune o singură Notă
conceptuală (Anexa 3) pentru obiectivul de investiție vizat, iar în implementare se va emite un singur
certificat de urbanism.
În situația unui proiect integrat, care ar conține, de exemplu, obiecte de investiție pentru tipuri diferite
infrastructură, un aspect important care trebuie luat în considerare îl constituie sursa de finanțare
identificată de aplicant în vederea depunerii documentației tehnice elaborate prin proiect. SF/DALI
elaborat prin această schemă de grant trebuie să se încadreze în întregime în tipul de finanțare vizat în
vederea execuției ulterioare a lucrărilor de investiții, în forma pentru care aplicantul a primit finanțarea
din partea FRDS (și nu fragmentat, pe obiecte de investiție).
Precizăm ca, în concordanță cu specificul schemei de grant, obiectivul de investiții vizat prin proiectul ce
urmează a fi depus spre finanțare trebuie să contribuie la creşterea calităţii şi accesului la servicii
sociale pentru grupurile defavorizate din respectiva localitate/ comunitate.
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Întrebarea nr. 4: O autoritate locală care a beneficiat în ultimii 5 ani de sprijin financiar nerambursabil
pentru mai mult de 3 proiecte poate primi finanțare în cadrul Schemei de Granturi Mici ”Acces la finanțare
- 2020”?
Răspuns: O autoritate locală care în ultimii 5 ani a primit sprijin financiar pentru mai mult de 3 proiecte
nu îndeplinește punctajul minim aferent subcriteriului 1.9 din grila de evaluare de conținut, punctaj care
este eliminatoriu în cadrul Schemei de Granturi Mici ”Acces la finanțare - 2020” (în conformitate cu
criteriul 1 ”Relevanţa, necesitatea şi oportunitatea proiectului”, subcriteriul 1.9 trebuie să fie notat cu
minim 3 puncte). Reamintim faptul că, așa cum se precizează la secțiunea 2.5 Promotori de proiecte
eligibili din textul apelului, ”în evaluare, autorităţile locale cu o capacitate financiară și umană redusă vor
beneficia de punctaj specific, având ȋn vedere contextul social-economic al zonei şi lipsa resurselor umane
specializate, ceea ce ȋmpiedică accesul acestora la finanţările existente şi deci, implicit, nu pot asigura
accesul populaţiei din comunităţile marginalizate la servicii sociale. Aceste autorităţi locale vor proba
faptul că au un istoric foarte slab de accesare a fondurilor nerambursabile, accesând niciunul sau foarte
puţine proiecte în ultimii 5 ani”.
*

Întrebarea nr. 5: În cazul în care, înainte de publicarea Corrigendum-ului nr. 1, a fost elaborat documentul
din Anexa 2 – ”Minuta întâlnirii comunitare privind selectarea obiectivului de investiție”, acesta va fi
considerat conform în etapa verificării formale sau este necesară refacerea acestuia în noua formă, sub
denumirea ”Notă justificativă privind selectarea obiectivului de investiție” (actuala Anexă 2, aferentă
documentației apelului, după publicarea Corrigendumului nr. 1)?
Răspuns: Daca documentul ”Minuta întâlnirii comunitare privind selectarea obiectivului de investiție” a
fost intocmit și datat inainte de publicarea Corrigendum-ului nr. 1, respectiv înainte de 16 iunie 2020,
acesta va putea fi considerat conform în etapa verificării formale, fără a fi necesară refacerea lui, pe noul
format. Toate documentele necesare depunerii proiectului întocmite după publicarea Corrigendum-ului
nr. 1 vor respecta însă noile cerintele de formă și conținut, conform prevederilor corrigendum-ului
(implicit, ”Nota justificativă privind selectarea obiectivului de investiție” va deveni obligatorie).
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