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Formatul de notificare a unui proiect major selectat / 

Format de notificare a unui proiect fazat (major/non-

major) 
 
 
 
 

NOTIFICAREA  COMISIEI CU PRIVIRE LA  PROIECTUL  MAJOR  SELECTAT ÎN CONFORMITATE  CU ARTI 
COLUL 102 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF DIN REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013 

 

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ/FONDUL DE COEZIUNE 

 
 
 
 

INVESTIȚIE ÎN INFRASTRUCTURĂ/PRODUCTIVĂ 
 

Titlul proiectului [„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”] 

CCI [  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
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PARTEA A: 

 
Informații solicitate la articolul 102 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

 

 
 

A. ORGANISM  RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR 
 

A.1.   Autoritatea  responsabilă  pentru  notificarea  proiectului   (autoritatea  de   gestionare   sau  organismul 
intermediar) 

 
 

A.1.1 
 

Nume: 
 

<type='S' maxlength='200' input='M'> (1) 

 

A.1.2 
 

Adresă: 
 

<type='S' maxlength='400' input='M'> 

 

A.1.3 
 

Numele  persoanei de contact 
 

<type='S' maxlength='200' input='M'> 

 

A.1.4 
 

Funcția persoanei de contact 
 

<type='S' maxlength='200' input='M'> 

 

A.1.5 
 

Telefon 
 

<type='N' input='M'> 

 

A.1.6 
 

Adresă de e-mail: 
 

<type='S' maxlength='100' input='M'> 

 
 

A.2.   Organismul responsabil pentru implementarea proiectului (beneficiarul (2)) 

 
 

A.2.1 
 

Nume: 
 

<type='S' maxlength='200' input='M'> 

 

A.2.2 
 

Adresă: 
 

<type='S' maxlength='400' input='M'> 

 

A.2.3 
 

Numele  persoanei de contact 
 

<type='S' maxlength='200' input='M'> 

 

A.2.4 
 

Funcția persoanei de contact 
 

<type='S' maxlength='200' input='M'> 

 

A.2.5 
 

Telefon 
 

<type='N' input='M'> 

 

A.2.6 
 

Adresă de e-mail: 
 

<type='S' maxlength='100' input='M'> 

 
 

A.3.   Este proiectul prezent o etapă a unui proiect major (3)? <type='C' input='M' > 
 
 

Da                                 Nu  
 

 
În caz afirmativ, vă rugăm să furnizați o descriere a obiectivelor fizice și financiare ale întregului proiect. 

 

 
<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

 
(1)  Legenda pentru caracteristicile domeniilor: 

N = Număr,  D = Data,  S = Șir, C = Caseta de selectare, P = Procent, 
contribuție: M = Manual,  S = Selecție, G = Generat de sistem 
maxlength = numărul maxim  de caractere, inclusiv  spațiile 

(2)  În cazul unei operațiuni de parteneriat public-privat în care un partener privat va fi selectat după aprobarea operațiunii și este propus să 
fie beneficiarul în conformitate cu articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, această secțiune ar trebui să conțină 
informații cu privire la organismul de drept public care inițiază operațiunea (de exemplu, autoritatea achizitoare). 

(3)  Un proiect major a început în perioada de programare 2007-2013 și una sau mai multe dintre etapele sale au fost finalizate în respectiva 
perioadă de programare, iar prezentul proiect reprezintă o etapă care se va realiza și se va finaliza în perioada de programare 2014-2020, 
sau un proiect major a început în perioada de programare 2014-2020, prezentul proiect fiind o etapă a acestuia care se va finaliza în 
această perioadă de programare, în timp ce următoarea etapă se va finaliza în această perioadă de programare sau în perioada de progra 
mare ulterioară. 
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A.4 A aprobat anterior Comisia vreo parte din acest proiect major? <type='C' input='M'> 
 
 

Da                                 Nu  
 

 
 

În caz afirmativ, vă rugăm să furnizați numărul CCI al proiectului major aprobat. 
 

 
<type='S' input='M'> 

 
 

Dacă prezentul  proiect reprezintă o  parte a unui  proiect major  a cărui primă  etapă s-a realizat în perioada 

2007-2013,  vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a obiectivelor fizice și financiare ale etapei anterioare, 
inclusiv o descriere a punerii în aplicare a primei etape și să confirmați că este sau va fi gata de a fi utilizată în 
scopul său. 

 

 
<type='S' maxlength='3500'  input='M'> 

 
 
 

A.5.   A fost analiza calității finalizată de experții independenți și a fost raportul acestora anexat la partea B? 
<type='C' input='M'> 

 
 

Da                               Nu (*)  
 

 

(*)  Proiectele  care intră sub incidența articolului 103 din Regulamentul  (UE) nr. 1303/2013  nu necesită depunerea unui raport 
independent privind analiza calității. 

 
 

B. DESCRIERE PRIVIND  INVESTIȚIA ȘI LOCUL DE PLASARE A INVESTIȚIEI, CALENDARUL  ȘI CONTRIBUȚIA PRECONIZATĂ A 
PROIECTULUI   MAJOR LA   REALIZAREA   OBIECTIVELOR   SPECIFICE  DIN  CADRUL AXEI SAU AXELOR PRIORITARE 
RELEVANTE 

 

B.1. Clasificarea activităților din cadrul proiectului (1) 

 
 Cod Sumă Procentaj 

 

B.2.1.  Codul (codurile) pentru dimensiunea 
(dimensiunile) domeniului de intervenție 

(Ar trebui utilizate mai multe în cazul în 
care, pe baza unui calcul proporțional, mai 
multe domenii de intervenție sunt relevante) 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

B.2.2. Codul pentru  dimensiunea formei 
finanțare 

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe 
să fie relevante — a se furniza cotele 
proporționale) 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 
(1)  Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare  (UE) nr. 215/2014  al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013  al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvol 
tare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește 
metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de 
performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene, cu excepția cazului în care 
se specifică altfel. 
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 Cod Sumă Procentaj 

 

B.2.3.  Codul pentru dimensiunea teritorială 

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe 

să  fie  relevante  —  a  se  furniza  cotele 

proporționale) 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

B.2.4.  Codul pentru mecanismul de aplicare 
teritorial 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

B.2.5.  Codul  pentru  dimensiunea  obiecti 
vului tematic 

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe 
să fie relevante — a se furniza cotele 
proporționale) 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

B.2.6.  Codul  pentru   dimensiunea  econo 
mică (codul NACE (1)) 

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe 
să fie relevante — a se furniza cotele 
proporționale) 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

B.2.7.  Codificarea  dimensiunii   „localizare 
(localizări)”  (NUTS III) (2) 

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe 
să fie relevante — a se furniza cotele 
proporționale) 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

B.2.8.  Natura  investiției (3)   (a  se  completa 
numai în cazul investițiilor productive) 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

 

B.2.9.  Produsul în  cauză (4)  (a se  completa 
numai în cazul investițiilor productive) 

 

<type='N' input='S'> 
 

<type='N' input='M'> 
 

<type='P' input='G'> 

(1)   NACE-Rev.2,  cod cu 4  cifre: Regulamentul (CE)  nr. 1893/2006   al Parlamentului European și al Consiliului (JO L  393, 
30.12.2006, p. 1). 

(2)   Regulamentul  (CE) nr. 1059/2003  al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 154, 21.6.2003,  p. 1), cu modificările 
ulterioare. A se utiliza codul NUTS  III cel mai detaliat și relevant. În cazul în care un proiect vizează mai multe zone NUTS 
de nivelul  III se va lua în considerare încadrarea la codul NUTS III sau la coduri superioare. 

(3)   Construcție nouă = 1; extindere = 2; transformare/modernizare = 3; schimbarea localității = 4; creare prin preluare = 5. 
(4)   Nomenclatorul Combinat (NC), Regulamentul  (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului  (JO L 256, 7.9.1987, p. 1). 

 

 
 

B.2. Program operațional sau programe operaționale și axă prioritară sau axe prioritare) 

 
B.2.1 Identificarea programului sau programelor operațional(e) și a axei (axelor) prioritare: 

 
CCI al PO Axa prioritară a PO Fond de cofinanțare 

 

PO1<type='S' input='S'> 
 

Axa prioritară a PO 1<type='S' input='S'> 
 

FEDR/FC 
<type='S' input='S'> 

 

PO1<type='S' input='S'> 
 

Axa prioritară a PO 1<type='S' input='S'> 
 

FEDR/FC 
<type='S' input='S'> 

 

PO2<type='S' input='S'> 
 

Axa prioritară a PO 2<type='S' input='S'> 
 

FEDR/FC 
<type='S' input='S'> 

 

PO2<type='S' input='S'> 
 

Axa prioritară a PO 2<type='S' input='S'> 
 

FEDR/FC 
<type='S' input='S'> 
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B.3. Descrierea proiectului 

 
(a) Vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a proiectului, a obiectivelor sale principale și a componentelor princi 

pale ale proiectului. 
 

În cazul investițiilor productive trebuie furnizată și o scurtă descriere tehnică. 

 
<type='S' maxlength='7000' input='M'> 

 
 

(b) Vă rugăm să furnizați o hartă care să identifice zona proiectului și datele de geolocalizare (1). 
 

(c) Vă rugăm să furnizați în continuare calendarul privind elaborarea și implementarea proiectului major. 
 

 Data de începere 

(A) 

Data de finalizare 

(B) 

 

1.  Studii de fezabilitate (sau  plan de  afaceri  în cazul 
investiției productive): 

 

<type='D' input='M'> (1) 
 

<type='D' input='M'> 

2.  Analiză costuri-beneficii: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

3.  Evaluarea impactului asupra mediului: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

4.  Studii de proiectare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

5.  Elaborarea dosarului (dosarelor) de licitație: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

6.  Procedura (procedurile) de licitație: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

7.  Achiziția de terenuri: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

8.  Autorizația de dezvoltare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

9.  Etapa/contractul de construcție: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

10.   Etapa de exploatare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 

(1)   Legenda pentru caracteristicile domeniilor: 

N = Număr,  D = Data,  S = Șir, C = Caseta de selectare, P = Procent, 
contribuție: M = Manual,  S = Selecție, G = Generat de sistem 
maxlength = numărul maxim  de caractere, inclusiv  spațiile 

 

 
(d) Vă rugăm să furnizați detalii privind contribuția preconizată a proiectului major la realizarea indicatorilor de 

rezultat în cadrul obiectivelor specifice din cadrul axei sau axelor prioritare ale programului (programelor) 
operațional(e). 

 
<type='S' maxlength='7000' input='M'> 

 

 
 

C. COSTUL TOTAL ȘI COSTUL  ELIGIBIL TOTAL 
 

C.1.   Vă rugăm să completați următorul tabel pe baza formatului pentru depunerea informațiilor stabilit în 
conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

 
  

EUR 
Costurile totale ale 

proiectului 
(A) 

 
Costuri neeligibile 

(B) 

 
Costuri eligibile 
(C) = (A) - (B) 

Procentaj din 
costurile eligibile 

totale 

  Intrare Intrare Calculat Calculat 

 

1 
 

Onorarii legate de planifi 
care/proiectare 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='G'> 

 

<type='N' 
input='G'> 

 
(1)  Vă rugăm să furnizați datele de geolocalizare în format de vector care să conțină poligoane, linii și/sau puncte, după caz, pentru a repre 

zenta proiectul într-o formă preferabilă pentru formatul de fișier. 
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EUR 
Costurile totale ale 

proiectului 
(A) 

 
Costuri neeligibile 

(B) 

 
Costuri eligibile 
(C) = (A) - (B) 

Procentaj din 
costurile eligibile 

totale 

  Intrare Intrare Calculat Calculat 

 

2 
 

Achiziționarea de terenuri 
 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='G'> 

 

<type='N' 
input='G'> 

3 Clădiri și construcții <type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

4 Instalații, utilaje și echipa 
mente 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

5 Cheltuieli neprevăzute <type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

6 Ajustarea prețurilor (dacă 
este cazul) 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

7 Publicitate <type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

8 Supraveghere pe parcursul 
executării lucrărilor de 
construcții 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

9 Asistență tehnică <type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

10 Subtotal <type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

11 (TVA) <type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

12 TOTAL <type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type='N' 
input='G'> 

 

Vă rugăm să furnizați cursul de schimb valutar și referința (dacă e cazul). 
 

 
<type='S' maxlength='875' input='M'> 

 

 
Vă rugăm să furnizați o explicație cu privire la oricare dintre elementele anterioare, dacă este cazul. 

 

 
<type='S' maxlength='1750' input='M'> 

 

 
 

C.2.   Respectarea normelor privind ajutoarele de stat 

 
În cazul în care proiectul implică acordarea de ajutoare de stat, vă rugăm să completați următorul tabel (1). 

 
  

 
Valoarea ajutorului 

(EUR) în ESB (1) 

 

 
Valoarea totală a 

costurilor eligibile 
(EUR) (2) 

 
 

Intensitatea ajutorului 
(%) 

Numărul ajutorului 
de stat/numărul de 

înregistrare  al 
ajutorului cu 

exceptare în funcție 
de categorii 

 

Sistemul de ajutoare 
aprobat  sau  ajutoarele 
ad-hoc aprobate 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='P' input='M'> 
 

<type='N' 
input='M'> 

 
(1)  Această cerere nu înlocuiește comunicarea către Comisie în temeiul articolului 108 alineatul (3) din Tratat. O decizie pozitivă a Comisiei 

cu privire la proiectul major, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, nu constituie o autorizare a ajutorului de stat. 
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Valoarea ajutorului 

(EUR) în ESB (1) 

 

 
Valoarea totală a 

costurilor eligibile 
(EUR) (2) 

 
 

Intensitatea ajutorului 
(%) 

Numărul ajutorului 
de stat/numărul de 

înregistrare  al 
ajutorului cu 

exceptare în funcție 
de categorii 

 

Ajutoare sub incidența 
regulamentului de excep 
tare pe categorii de 
ajutoare 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='P' input='M'> 
 

<type='N' 
input='M'> 

 

Ajutoare conforme cu 
decizia  SIEG (3)   sau  cu 
regulamentul privind 
transportul public teres 
tru de călători (4) 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='P' input='M'> 
 

Nu se aplică 

 

Totalul ajutorului acordat 
 

<type='N' input='G'> 
 

Nu se aplică 
 

Nu se aplică 
 

Nu se aplică 

(1)   Echivalentul subvenție brută (ESB) înseamnă valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea actualizată 
a costurilor eligibile, astfel cum este calculat la data acordării ajutorului pe baza ratei de referință aplicabile la data respec 
tivă. 

(2)   Normele privind ajutoarele de stat includ dispoziții privind costurile eligibile. În această coloană, statele membre ar trebui să 
indice valoarea totală a costurilor eligibile pe baza normelor privind ajutoarele de stat care s-au aplicat. 

(3)   Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011  privind aplicarea articolului 106  alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor 
întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (JO L 7, 11.1.2012, p. 3.). 

(4)   Regulamentul (CE)  nr. 1370/2007  al Parlamentului European și al Consiliului din 23  octombrie 2007  privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE)  nr. 1191/69  și nr. 1107/70  ale 
Consiliului  (JO L 315, 3.12.2007, p. 1). 

 
 
 

C.3.   Calcularea costurilor eligibile totale 

 
Vă rugăm să alegeți opțiunea relevantă și să completați informațiile pe baza formatului pentru depunerea informa 
țiilor stabilit în conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

 

 

Metoda de calculare a venitului net potențial Puneți x numai într-o căsuță 

 

Calcularea venitului net actualizat 
 

<type='C' input='M'> 

 

Metoda ratei forfetare 
 

<type='C' input='M'> 

 

Metoda ratei reduse de cofinanțare 
 

<type='C' input='M'> 

 

 
Calcularea  venitului   net   actualizat  (articolul  61   alineatul  (3)   litera   (b)  din   Regulamentul   (UE) 
nr. 1303/2013) 

 

 

  Valoare 

 

1. 
 

Costurile eligibile totale ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 61 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  (în EUR, neactualizate) 

 

<type='N' input='M'> 

 

2. 
 

Aplicarea proporțională a venitului net actualizat (%) (dacă e cazul) 
 

<type='N' input='M'> 

 

3. 
 

Costurile eligibile totale ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 61 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  (în EUR, neactualizate)  = (1)*(2) 
Contribuția publică maximă  trebuie să respecte normele  în materie  de ajutoare de stat 
și valoarea ajutorului total acordat menționată  mai sus (după caz) 

 

<type='N' input='M'> 
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Sursa de finanțare a costurilor de investiție totale (EUR) 

Costuri de inves 
tiție totale 

[C.1.12.(A)] 

 
Ajutorul Uniunii 

Participare 
publică națională 
(sau echivalentă) 

 
Contribuția 

privată națională 

 
Alte surse (a se 

preciza) 

(a) = (b) + (c) + 
(d) + (e) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 

<type='N' 
input='G'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

 

Metoda ratei forfetare sau a ratei de cofinanțare reduse(articolul 61 alineatul (3) litera (a) și articolul 61 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

 
 

  Valoare 

 

1. 
 

Costurile eligibile totale ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 61 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  (în EUR, neactualizate) 

 

<type='N' input='M'> 

 
2. 

 
Rata forfetară a venitului net astfel cum este definită în anexa V la Regula 
mentul (UE) nr. 1303/2013  sau în actele delegate  (FR) (%) 

 
<type='N' input='M'> 

 
3. 

 
Costurile eligibile totale ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 61 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  (în EUR, neactualizate)  = (1)*(1-FR)* 
Contribuția publică maximă  trebuie să respecte normele  în materie  de ajutoare de stat 
și valoarea ajutorului total acordat menționată  mai sus (după caz) 
* În cazul metodei ratei de cofinanțare reduse, această formulă nu este aplica 
bilă (rata forfetară se ref lectă în rata de cofinanțare a axei prioritare, ceea ce 
are  drept  rezultat  o  finanțare mai  redusă din  partea  FEDR/FC),  iar costul 
eligibil total este egal cu suma menționată la punctul (1) 

 
<type='N' input='M'> 

 
 
 

D. PLANUL DE FINANȚARE ȘI INDICATORII  FIZICI ȘI FINANCIARI PENTRU MONITORIZAREA  EVOLUȚIEI, ȚINÂND  SEAMA 
DE RISCURILE IDENTIFICATE 

 
D.1.   Surse de cofinanțare 

 
 

Din care (pentru 
informare) 

 
Finanțare de la 

BEI/FEI: 
 

 
(f) 

 
<type='N' 

input='M'> 
 
 
 

 
D.2.   Finanțarea  anuală a costurilor  de  investiție  totale  care trebuie  declarate Comisiei  (indicator financiar 

pentru monitorizarea evoluției) 
 
 

Costurile de investiție totale care trebuie declarate Comisiei se prezintă în continuare sub forma cotei anuale 
în EUR. În cazul unui proiect major cofinanțat de mai mult de un singur program operațional, este necesar să fie 
prezentată în mod separat finanțarea anuală pentru fiecare program operațional. În cazul unui proiect major cofi 
nanțat de mai mult de o singură axă prioritară, finanțarea anuală ar trebui să fie defalcată pe axă prioritară. 

 
 

 
(în EUR) 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

Cheltuieli 
eligibile 
totale 

 

Axa priori 
tară a PO 1 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='M'> 

 

<type='N' 
input='G'> 

 
Axa priori 
tară a PO 1 
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(în EUR) 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

Cheltuieli 
eligibile 
totale 

 

Axa priori 
tară a PO 2 

           

Axa priori 
tară a PO 2 

           

 
 

D.3.   Indicatorii de realizare (1) și alți indicatori fizici pentru monitorizarea evoluției 

 
Vă rugăm  să enumerați în  tabelul furnizat, indicatorii de realizare, inclusiv indicatorii comuni  specificați în 
programul operațional (programele operaționale) și alți indicatori fizici pentru monitorizarea evoluției. Volumul 
informațiilor va depinde de complexitatea proiectelor, dar numai indicatorii principali ar trebui prezentați. 

 
 

PO și axa prioritară 
 

Denumire indicator 
 

Unitate de măsură 
Valoarea-țintă pentru 

proiectul major 

 
Anul-țintă 

 

<type='S' input='S'> 
 

Comun: 

<type='S' input='S'> 
Altul: 

<type='S' input='M'> 

 

Comun: 

<type='S' input='S'> 
Altul: 

<type='S' input='M'> 

 

<type='S' input='M'> 
 

<type='N' input='M'> 

     

     

     

     

 
 

D.4.   Evaluarea riscurilor 

 
Vă rugăm să prezentați un scurt rezumat al riscurilor principale la adresa succesului punerii în aplicare din punct 
de vedere fizic și financiar a proiectului și al măsurilor de atenuare a riscurilor propuse 

 

 
<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

 
 
 

E. FACE PROIECTUL OBIECTUL UNEI PROCEDURI  JURIDICE PE MOTIVE DE NERESPECTARE A LEGISLAȚIEI UNIUNII?  <type='C' 
input='M'> 

 

 
Da                                 Nu  

 
 

În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți detalii și să justificați contribuția de la bugetul Uniunii propusă pentru proiect 
în această privință: 

 

 
<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

 
 
 

F.          ÎNTREPRINDEREA   BENEFICIARĂ  A FOST ANTERIOR  SAU ESTE  ÎN PREZENT  SUPUSĂ  UNEI  PROCEDURI  (2)  DE RECUPE 
RARE A AJUTORULUI UNIUNII CA URMARE A TRANSFERULUI UNEI ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE  ÎN AFARA ZONEI VIZATE 
DE PROGRAM SAU ÎN AFARA UNIUNII? 

 

 
Da                                 Nu  

 
(1)  Astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
(2)  Conform articolului 71 alineatul (1) litera (a) sau alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 



 

 

 

În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți detalii și să justificați contribuția de la bugetul Uniunii propusă pentru proiect în 
această privință: 

 

 
<type='S' maxlength='3500'  input='M'> 

 
 

În plus, în cazul investițiilor productive vă rugăm să oferiți detalii privind impactul așteptat al proiectului asupra 
ocupării forței de muncă în alte regiuni ale Uniunii și să stabiliți dacă contribuția financiară din partea fondurilor nu 
determină o pierdere semnificativă de locuri de muncă din locații existente din Uniune. 

 

 
<type='S' maxlength='3500'  input='M'> 

 
 
 


