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Conform Ghidului Solicitantului secţiunea 2.2.4. 
„Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail sau prin fax nu mai târziu de 21 de zile 
înainte de data limită a primirii propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar 
numărul de referinţă al Licitaţiei Deschise:  
 
Adresa E-mail: < info-mediu-licitatiepb@mdlpl.ro > 
 
Întrebările adresate astfel vor primi un răspuns, nu mai târziu de 11 zile înaintea expirării 
termenului limită de primire/depunere a propunerilor. 
 
Întrebările care ar putea fi relevante si pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile, 
vor fi publicate pe Internet la adresa www.mdlpl.ro. 
 
Acest tabel cu clarificari va deveni parte integranta din Ghidul Solicitantului 
Publicat.” 
 
În baza celor prezentate, solicitanţii pot transmite în scris, solicitări de informaţii 
suplimentare şi clarificări până cel târziu la 4 aprilie 2008 şi această pagină va fi 
actualizată periodic până la data 14 aprilie 2008. 
 
 
Termenul limita pentru primirea cererilor este 25 Aprilie 2008, orele 16,00, conform 
Ghidului Solicitantului, sectiunea 2.2.3. 
 
În urma analizării mesajelor transmise pe adresa info-mediu-licitatiepb@mdlpl.ro 
s-au conturat următoarele precizări suplimentare. 
 
 
 

Nr. Întrebare Răspuns 
Data publicarii:  

1.  Va rugam sa ne spuneti daca costurile 
legate de lucrarile efective de inchidere si 
redare circuitului natural a gropii de gunoi 
din localitatea V.D. sunt eligibile?   
 

Conform cap. 2.1.3.1, 5) din Ghidul 
solicitantului, prin prezenta schema de finantare 
se poate finanta „reabilitarea/remedierea unor 
gropi de gunoi abandonate / ilegale sau a unora 
existente deja in cadrul comunitatilor, in cazul 
in care se garanteaza colectarea, 
depozitarea si eliminarea acestor deseuri la 
un alt depozit (conform normelor UE)”;  
Conf HG 349/2005, depozitul din V.D. se 
supune procedurii de inchidere in conformitate 



cu Normativele tehnice elaborate de Ministerul 
Mediului respectiv acoperirea cu pamant (la 
atingerea cotei maxime de depozitare) si 
incadrarea in peisajul natural al zonei, cu 
obligativitatea urmaririi postinchidere. In acest 
context, inchiderea depozitului de deseuri din V. 
D. nu se va face cu transferul deseurilor intr-un 
depozit ecologic si pe acest considerent 
activitatea propusa de Dvs nu este eligibila 
pe acesta schema de finantare.  
 

2.  Dacă un judeţ este prins într-un program 
al Ministerului Mediului pentru realizarea 
de studii de fezabilitate în domeniul 
gospodăririi apei şi apelor uzate, primăria 
unui oraş din cadrul respectivului judeţ 
mai poate solicita finantare în cadrul 
Programului PHARE 2006 - Schema de 
investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public? 

Conform Cap. 2.1.1, i),  Eligibilitatea 
solicitantilor, pentru a fi eligibil, solicitantul 
trebuie sa nu fi beneficiat de asistenta 
financiara nerambursabila, in ultimele 12 luni 
premergatoare prezentei cereri de finantare 
pentru proiecte de investitii similare, din 
aceeasi categorie a sectorului de mediu 
respectiv.   
Conform informatiilor date de Dvs, CJ primeste 
finantare pentru intocmirea de SF si nu pentru 
finantarea investitiei, deci puteti solicita 
finantare pentru investitii in domeniul 
gospodarii apelor, cu conditia respectarii 
tuturor criteriilor de eligibilitate.  

3.  Poate fi finanţată activitatea de construire 
a sursei proprii de apă (foraje de puţuri) în 
cadrul Programului PHARE 2006 - 
Schema de investiţii pentru sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public? 

Conform 2.1.3.1 (II) a) principalele tipuri de 
investitii care pot primi finantare in sectorul de 
Gospodarire a apei sunt: „reconstructia 
elementelor de infrastructura existente, acolo 
unde exista riscuri la adresa sanatatii;  
reabilitarea, modernizarea retelelor de apa 
potabila si a sistemelor de tratare a acestora”. 
In cazul in care investitia propusa de Dvs, 
respectiv construirea unei surse proprii de 
apa, reprezinta modernizarea/reconstructia 
sistemului actual de captare a apei (necesar 
pentru suplimentare debit de apa, 
potabilitate, etc) atunci propunerea Dvs este 
eligibila.  

4.  Se poate finanţa activitatea de extindere a 
reţelelor de canalizare în cadrul 
Programului PHARE 2006 - Schema de 
investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public? 
 

Conf. Cap. 2.1.2.1 (II) b) printre principalele 
tipuri de investitii care pot primi finantare in 
sectorul de Gospodarire a apei uzate este 
extinderea retelelor de canalizare in interiorul 
aglomerarilor cu peste 2000 locuitori echivalenti, 
acolo unde conectarea la sistemul public nu 
atrage costuri excesive”. 
In concluzie, finantarea extinderii de retele 
de canalizare este eligibila daca se 
realizeaza in interiorul aglomerarilor cu 
peste 2000 locuitori echivalenti si daca 
raportul cost-beneficiu este bun.  

5.  Intr-un oraş, în cartierul central există 
alimentare cu apă, iar în cartierul vecin X 
alimentarea cu apă este în curs de 
finalizare (finanţare din cadrul Phare 
2005), iar în cartierul imediat următor Y 

Conf Ghidului Solicitantului, 2.1.1. i) un 
Solicitant este eligibil daca nu a beneficiat in 
decursul ultimelor 12 luni premergatoare 
prezentei cereri de finantare, de asistenta 
tehnica nerambursabila pentru proiecte de 



nu există alimentare cu apă. Se poate 
finanţa activitatea de extindere a reţelei 
de alimentare cu apă  pentru cartierul Y? 
 
 

investitii similare, din aceeasi categorie a 
sectorului de mediu respectiv.  
In concluzie, daca beneficiati de finantare 
nerambursabila (Phare 2005) – proiect in 
derulare pentru extindere retea de alimentare cu 
apa, nu sunteti eligibili pentru finantare in 
domeniul alimentarii cu apa, chiar daca acesta 
extindere s-ar realiza in alt cartier.  

6.  Conf Ghid, Grila de evaluare, 2.2, se 
stipuleaza modul de punctare doar pentru 
sectorul de gestionare a deseurilor.  
Intrebare: este o omisiune in grila de 
evaluare sau cei ce vor depune proiecte 
pe sectorul de gospodarile ape vor fi 
dezavantajati?  
 

Cererile de finantare nerambursabila depuse in 
cadrul prezentei Licitatii Deschise vor fi 
examinate si evaluate in mod egal, indiferent de 
sectorul de mediu prioritar (respectiv, 
gestionarea deseurilor si/sau gospodarirea 
apelor si a apelor uzate) la care acestea fac 
referire. 
Pentru a lua la cunostinta Grila de evaluare si 
modul de punctare utilizat in cadrul prezentei 
licitatii deschise, va rugam consultati 
Corrigendum 2, din cadrul prezentei scheme de 
grant.  

7. Un studiu de fezabilitate elaborat  pentru 
finantare nerambursabila in cadrul 
schemei de investitii Phare 2005 este 
eligibil?  

Conform Corrigendumului nr.1 la Ghidul 
Solicitantului, studiul de fezabilitate depus in 
cadrul cererii de finantare pentru Programul 
Phare CES 2006 este eligibil daca respecta 
modelul-cadru prevazut de HG nr. 28/2008, 
respectiv Anexa A8 din Ghidul Solicitantului, 
actualizata conform prevederilor actului 
normativ mai sus mentionat.  
In cazul unui studiu de fezabilitate realizat 
anterior intrarii in vigoare a HG nr. 28/2008, 
pentru a fi eligibil in cadrul acestei licitatii 
deschise, acesta trebuie actualizat astfel 
incat sa respecte legislatia in vigoare, 
respectiv modelul-cadru de studiu de 
fezabilitate prevazut de HG nr. 28/2008 
(Anexa A8 la Ghidul Solicitantului, din cadrul 
Corrigendum-ului nr. 1). 

8. Va rugam sa ne explicati la ce se refera 
nota de la  punctul 2.1.1 Eligibilitatea 
solicitantilor care este formulata astfel 
„aplicantii nu pot solicita finantare 
nerambursabila in cadrul prezentei 
scheme de grant daca figureaza in 
evidentele Autoritatii Contractante cu 
debite rezultate din executare unor 
contracte anterioare cu finantare 
nerambursabila din fonduri comunitare”?  

Nota cuprinsa in ultimul paragraf al capitolului 
2.1.1, se referea la neeligibilitatea aplicantilor 
care datoreaza Autoritatii Contractante, 
respectiv M.D.L.P.L. (fostul M.I.E.), sume ce 
trebuie returnate in baza unor contracte de 
finatare incheiate anterior prezentei scheme 
de granturi, de aplicantul respectiv si  MDLPL,  
datorita incalcarii unor proceduri in cadrul 
acestor contracte anterioare de grant. 

9. La punctul 1.1.3 în ghid se specifica faptul 
ca „pana cel tarziu la data de 30 nov 2008 
se vor semna contractele de finantare”, 
dar si ca „activitatile operationale trebuie 
incheiate pana cel tarziu la 30 septembrie 
2009”. Pe de altă parte, la punctul 2.1.3, 
la durata se specifica faptul ca „durata 
unui proiect nu poate depasi 13 luni”. La 
un calcul simplu reies de fapt 10 luni in 

Data de 30 noiembrie 2008 este termenul limita 
de incheiere a contractelor de finantare in cadrul 
programului Phare CES 2006.  
Conform cap 2.4 din Ghidul Solicitantului, data 
orientativa la care Autoritatea Contractanta 
intentioneaza sa anunte decizia comitetului de 
evaluare este iunie 2008.  
Exista deci o perioada cuprinsa intre lunile iunie 
– noiembrie 2008 in care se preconizeaza ca se 



care se poate implementa proiectul. Este 
acest fapt real, sau este vorba de o 
greseala? 

vor incheia contractele de finantare.  
Conform cap. 2.1.3 durata maxima a unui 
proiect este de 13 luni, perioada de 
implementare propusa de Dumneavoastra prin 
proiect putand fi mai mica (in functie de 
activitatile pe care le propuneti).  

10. Pentru un proiect care vizează 
reabilitarea si extinderea retelei de 
canalizare sunt necesare studiile 
geologice si topografice? 

Da. Conform HG nr. 28/2008, cap II.3.d 
Informatii generale privind proiectul/date tehnice 
ale investitiei se prevede prezentarea studiilor 
de teren. In cazul unui proiect care vizeaza 
reabilitarea unei retele de canalizare sunt 
necesare atat studii topografice cat si geologice. 

11. Am dori sa ne raspundeti daca in cadrul 
acestei licitatii de proiecte se finanteaza 
construirea unei statii de epurare? 

Conform Ghidului Solicitantului, sectiunea 
2.1.3.1.II.b, principalele tipuri de investitie in 
ceea ce priveste sistemele publice de ape uzate 
sunt: reabilitari, reconstructii, modernizari ale 
statiilor de epurare. Astfel, constructia unei 
statii de epurare noi nu este eligibila in cadrul 
prezentei scheme de granturi.  

12. Consiliul Local F intentioneaza sa 
solicite o finantare nerambursabila 
prin programul Phare 2006 „Schema 
de investiţii pentru sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public în 
sectoarele prioritare de mediu” pentru 
extinderea retelei de alimentare cu apa 
a comunei F. 
Analizand Ghidul solicitantului punctul 
2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor: cine poate 
participa la licitaţie, alineatul (1), litera i): 
"Solicitantul trebuie ... să fie o autoritate 
publică care nu a beneficiat, în decursul 
ultimelor 12 luni premergătoare prezentei 
cereri de finanţare nerambursabilă, de 
asistenţă financiară (cum ar fi Phare sau 
LIFE, etc.) pentru proiecte de investiţie 
similare din aceeasi categorie a sectorului 
de mediu respectiv", va solicitam un 
raspuns oficial legat de eligibilitatea 
solicitantului. 
Specificam ca in localitatea F. a fost 
implementat proiectul "Alimentarea cu 
apa a localitatii …" iar receptia acestei 
lucrari a avut loc in luna mai 2007. 
Finantarea obiectivului a fost realizata 
prin HG 687/1997, privind contractarea şi 
garantarea de către Guvern a unor credite 
pentru realizarea unor programe 
guvernamentale privind pietruirea 
drumurilor comunale, alimentarea cu apă 
a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, 
refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în 
intravilanul localităţilor rurale, iar 
beneficiarul a fost Consiliul Judetean. 
Totodata, MDLPL a contractat 
executantul lucrarii si tot ministerul a 

Conform Ghidului Solicitantului sectiunea 2.1.1, 
un solicitant este eligibil daca nu a beneficiat, in 
ultimele 12 luni  premergatoare prezentei cereri 
de finantare nerambursabila, de asistenta 
financiara pentru proiecte de investitii similare 
din aceeasi categorie a sectorului de mediu 
respectiv.     
Conform informatiilor prezentate de Dvs., 
beneficiarul fondurilor nerambursabile a fost 
Consiliul Judetean, Dumneavoastra fiind 
beneficiarul final al investitiei pentru care 
Consiliul Judetean a fost solicitantul fondurilor. 
In contextul celor prezentate, sunteti eligibil ca 
Solicitant pentru prezenta schema de 
finantare  
 
 
 



efectuat platile catre acesta. 
Ulterior, Consiliul Judetean, prin 
Hotararea nr. 111/31.08.2007, a 
transferat obiectivul Consiliului Local F. 
Avand in vedere cele de mai sus precum 
si faptul ca Consiliul Local F. nu a fost 
beneficiarul direct al finantarii consideram 
ca Consiliul Local F. poate participa la 
licitatia deschisa, linie de buget: RO 
2006/018-147.04.01.04.01, avand data 
limita de depunere 25 aprilie 2008. 

13. In cazul in care SOLICITANTUL este 
BENEFICIAR al unei finantari in cadrul 
programului Phare 2005 Coeziune 
Economica si Sociala "Schema de 
investitii pentru sprijinirea initiativelor 
sectorului public in sectoarele prioritare 
de mediu",  poate acesta primi finantare 
pentru un proiect de inchidere a unei 
gropi de gunoi? 

Conform Ghidului Solicitantului sectiunii 2.1.1, o 
autoritate publica locala este eligibila daca nu a 
beneficiat, in ultimele 12 luni premergatoare 
prezentei cereri de finantare, de asistenta 
financiara nerambursabila pentru proiecte de 
investitii similare din aceeasi categorie a 
sectorului de mediu respectiv. In intrebarea pe 
care ati adresat-o nu ati specificat pe ce 
categorie si sector de mediu ati primit finantare 
in cadrul Phare 2005. In acest context nu va 
putem da un raspuns punctual. Sunteti eligibil a 
aplica pe acesta schema de finantare daca 
indepliniti criteriile de eligibilitate mentionate in 
ghid.  
In ceea ce priveste inchiderea unei gropi de 
gunoi in conformitate cu sectiunea 2.1.3.1.5), 
sunt eligibile reabilitarea/remedierea unor gropi 
de gunoi ilegale cu conditia asigurarii 
transportului si depozitarii acestor deseuri la un 
depozit de deseuri ce functioneaza conform 
normelor UE (depozit ecologic).  

14. Referitor la pregatirea unui proiect de 
extindere retea canalizare ape menajere 
intr-o comuna, va transmitem urmatoarea 
intrebare: Intreaga comuna are peste 
3000 l.e. dar extinderea va viza doar un 
sat al comunei, respective cca 1100 l.e. 
este eligibila o astfel de activitate? 
 
 

Conform Ghid, cap. 2.1.3.1.II.b, extinderea 
retelelor de canalizare este eligibila in interiorul 
aglomerarilor cu peste 2000 de locuitori.  
Conform informatiilor puse la dispozitie de Dvs, 
unitatea administrativ teritoriala care va fi 
solicitant (comuna) are peste 3000 l.e. In acest 
context, activitatea propusa de Dvs, de 
extindere a retelei de canalizare intr-un sat al 
comunei este eligibila, in cazul in care 
conectarea acesteia la sistemul public de 
canalizare nu atrage costuri excesive. 

15. Continutul S.F. conform HG 28/2008 va 
trebui sa include avizele/acordurile 
obtinute deja sau doar solicitarile/fisele 
tehnice pentru obtinerea respectivelor 
acorduri? 

 

Conform HG nr. 28/2008, avizele si acordurile 
ce trebuie sa insoteasca SF sunt:  

1. avizul beneficiarului investitiei privind 
necesitatea si oportunitatea investitei;  

2. certificatul de urbanism; 
3. avize de principiu privind asigurarea 

utilitatilor;  
4. acordul de mediu;  
5. alte avize si acorduri de principiu 

specifice;  
Conform Ghidului Solicitantului, sectiunea 
2.2.1.10, documentele suplimentare care 
insotesc cererea de finantare nerambursabila 



sunt si: referatul Agentiei Locale/Regionale de 
Protectia Mediului, Referatul Directiei de Apa 
Teritoriala/Sistem de Gospodarire a Apelor 
Judetean (Anexele A 9.1 si/sau A 9.2).  
 
In faza de depunere a cererilor de finantare, 
acordul de mediu va fi inlocuit cu Anexa A9.1 
si/sau Anexa A9.2, urmand ca obligativitatea 
acordului de mediu sa fie la faza de contractare. 

16 Studiile de teren necesare investitiei, 
inclusiv plansele, trebuie incluse in SF? 

 

DA. Conform HG nr. 28/2008, cap. II.3.d) si cap 
B Piese desenate, studiile de teren si plansele 
reprezentand: planuri si sectiuni generale de 
arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri 
de coordonare a tuturor specialitatilor ce 
concura la realizarea proiectului - fac parte din 
studiul de fezabilitate. 

17. La o investitie de cca 1.100.000 euro este 
necesara includerea in analiza cost-
beneficiu a analizei economice? 

NU. Conform HG 28/2008, IV, 4, Analiza 
economica este obligatorie doar in cazul 
investitiilor publice majore. Conform HG 
28/2008, art. 3.c), investitia publica majora  in 
domeniul mediului este acea investitie al carei 
cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane 
euro. 

18. Daca investitia a fost cuprinsa in 
Masterplanul pe apa la nivelului judetului 
respectiv, dar nu a fost accesata nici o 
finantare pentru respectiva investitie la 
momentul depunerii proiectului pe Phare 
CES Schema de investitii..... este permisa 
accesarea acestei linii Phare? 

Conform Ghidului Solicitantului cap. 2.1.1 j, un 
solicitant este eligibil daca solicitarea actuala nu 
se suprapune cu alte surse financiare sau alte 
programe de asistenta (evitarea dublei 
finantari). In cazul Dvs., daca pana la acesta 
data CJ nu a primit finantare pentru investitia pe 
care doriti sa o promovati, puteti aplica pe 
acesta schema de finantare cu conditia ca SF-ul 
pe care il prezentati sa fie strict pentru aplicatia 
Dumneavoastra.  Ca si particularitate, va trebui 
sa notificati CJ despre intentia Dvs astfel incat 
acestia sa-si reconsidere pozitia dpdv al ariei de 
acoperire pentru investiile viitoare.  

19. Daca reteaua de alimentare cu 
apa/canalizare va fi operata de catre 
operatorul regional, componenta de 
instruire va viza personalul acestei 
companii de apa? 

Da, cu conditia ca operatorul regional (detinut in 
procent majoritar de autoritati locale sa fie 
mentionat ca asociat in partea a IV-a a cererii 
de finantare (conform Ghidului Solicitantului, 
sectiunea 2.1.2 – Asociatii). 

20. În condiţiile în care un oraş are finanţare 
pentru reabilitări şi extinderi de reţele de 
apă în cadrul Phare 2005 iar Studiul de 
Fezabilitate realizat prin finanţare din 
cadrul Phare 2005 se referă la acelaşi tip 
de investiţii, mai poate aplica în cadrul 
Programului PHARE 2006 - Schema de 
investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public? 

In cadrul Programului Phare CES 2005 s-a 
oferit finantare nerambursabila prin intermediul 
a doua scheme de granturi:  

 Schema de Granturi pentru Sectorul 
Public pentru Pregatirea de Proiecte in 
domeniul Protectiei Mediului; 

 Schema de investitii pentru sprijinirea 
initiativelor sectorului public in sectoare 
prioritare de mediu. 

Intrucat din intrebarea Dvs. nu reise clar la care 
dintre cele doua scheme faceti referire, exista 
doua variante de raspuns sunt urmatoarele: 
- NU, in cazul in care beneficiati de fonduri 
nerambursabile pentru lucrari de investitii pentru 



reabilitari si extinderi de retele de apa, 
Si  
- Da, in cazul in care ati beneficiat de fonduri 
nerambursabile pentru pregatirea de proiecte 
pentru reabilitari si extinderi de retele de apa, 
conform Ghidului Solicitantului, cap 2.1.1.litera 
i).  

21. Referitor la pregatirea unui proiect de 
extindere retea canalizare ape menajere 
intr-o comuna, va transmitem urmatoarea 
intrebare: Intreaga comuna are peste 
3000 l.e. dar extinderea va viza doar un 
sat al comunei, respective cca 1100 l.e. 
este eligibila o astfel de activitate? 
 
 

Conform Ghid, cap. 2.1.3.1.II.b, extinderea 
retelelor de canalizare este eligibila in interiorul 
aglomerarilor cu peste 2000 l.e.  
Conform informatiilor puse la dispozitie de Dvs, 
unitatea administrativ teritoriala care va fi 
solicitant (comuna) are peste 3000 l.e.. In acest 
context, activitatea propusa de Dvs, de 
extindere a retelei de canalizare intr-un sat al 
comunei este eligibila, in cazul in care 
conectarea acesteia la sistemul public de 
canalizare nu atrage costuri excesive. 

22. La nivelul judetului B. au fost finantate 5 
proiecte prin programul PHARE 2005 
CES Schema de Granturi pentru Sectorul 
Public pentru Pregatirea de Proiecte in 
domeniul Protectiei Mediului.  
Aceste 5 proiecte au vizat studii de 
fezabilitate (contractate initial in baza 
Ordinului 913/2005 pe care le vom revizui 
acum in baza HG 28/9 ianuarie 2008) 
necesare pentru amenajarea a 5 statii de 
transfer in localitatile: B., P., P., U. si Z.  
Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele 
intrebari: 
Pentru fiecare statie de transfer 
colectarea selectiva a deseurilor se va 
realiza de pe platforme amenajate 
corespunzator. Se au in vedere atat 
platforme de la nivelul comunei in care se 
amenajeaza statia de transfer cat si de la 
nivelul altor comune.  

In consecinta se vor emite doua certificate 
de urbanism: unul pentru statia de 
transfer (certificat ce necesita un lot de 
avize) si alt certificat de urbanism pentru 
platformele de colectare (certificat ce 
necesita al alt lot de avize). 
  
Intrebare: certificatul de urbanism emis 
pentru platforme va trebui insotit de 
ridicari topografice? 

Conform HG 28/2008, studiul topografic face 
parte integranta din SF (cap II.3.d ). Deci, 
studiul topografic pentru lucrarile de constructii 
pe care le propuneti va face parte integranta din 
SF si implicit va fi depus odata cu cererea de 
finantare si anexele acesteia.  
 
Conf HG 28/2008 cap VIII, Certificatul de 
urbanism insoteste studiul de fezabilitate.   

23. Aplicantul unei cereri de finantare pentru 
amenajarea unei statii de transfer este un 
consiliu local. Acesta a fost desemnat 
lider de catre alte consilii locale (unde vor 
fi amenajate doar platforme de colectare 
deseuri) in urma unui acord de asociere. 
In acord pentru fiecare dintre acestia sunt 
stipulate responsabilitati clare, inclusiv 

Conf Ghidului Solicitantului, sectiunea 2.1.1 c) si 
e) si 2.1.2, un Consiliu Local aferent unei 
localitati cu mai putin de 50.000 locuitori este 
eligibil daca actioneaza individual / ca asociatie 
legal constituita din mai multe CL aferente unor 
localitati cu mai putin de 50.000 locuitori / sau 
cu organizatii partenere (cu conditia ca 
partenerii sa indeplineasca aceleasi criterii de 



cota-parte pentru asigurarea co-finantarii 
proiectului. 
  
Intrebare: este eligibila aceasta forma 
juridica de asociere? 
 
Intrebare: in acest caz pot beneficia de 
grant si consiliile locale asociate - pe 
langa suma necesara liderului pentru 
amenajarea statiei de transfer?   
Aceasta intrucat consiliile locale  
asociate vor amenaja platforme de 
colectare deseuri ca parte integranta a 
acestei investitii 

eligibilitate ca si solicitantul). 
In contextul celor prezentate se vor prezenta 2 
situatii (intrebarea Dvs nefiind clara): 
- daca forma de asociere intre consiliile locale 
este o asociere legal constituia, cu personalitate 
juridica in conformitate cu art 11 din Legea nr. 
215/2001 republicata in 2006 – aceasta forma 
de asociere este eligibila;  
- daca forma de asociere este fara 

personalitate juridica, CL desemnat ca lider 
va fi solicitant, iar celelalte CL semnatare ale 
acordului de asociere vor fi parteneri si vor 
trebui sa respecte conditiile de eligibilitate 
precizate la sectiunea 2.1.2 din Ghidul 
Solicitantului  (urmand sa semneze o 
declaratie de parteneriat). Si acesta forma 
este eligibila.  
 

Conform Ghidului Solicitantului, sectiunile 
2.1.1.e), 2.1.2 si 2.1.4 costurile eligibile trebuie 
sa fie executate de beneficiar (ca solicitant sau 
asociatie legal constituita intre CL) sau 
partenerii sai, in perioada de executie a 
proiectului. 

24. In cazul unui proiect in care investitiile 
prevazute sunt doar echipamente mobile 
de colectare deseuri (pubele si containere 
pe roti) si de transport de deseuri 
(autogunoiere), in ce constau PĂRŢILE 
DESENATE (Sectiunea II): 
  
a) Plan de amplasare în zonă (1:25.000-
1:5.000) 
 b) Plan general (1:5.000-1:500) 
  
Neprezentarea acestor planuri, avand ca 
ratiune lipsa oricaror informatii relevante 
pentru acest tip de proiect (din moment ce 
se propune dotarea tuturor gospodariilor 
si agentilor economici din zona deservita) 
poate atrage respingerea proiectului ca 
neconform/neeligibil?  
Neprezentarea acestor planuri, pe motivul 
amintit al lipsei de relevanta, poate avea 
ca efect depunctarea proiectului? Daca 
da, pe ce motiv si la care criteriu? 
 
 
In aceeasi situatie ca mai sus (proiect de 
colectare selectiva a deseurilor), in ce 
constau STUDIILE DE TEREN (Sectiunea 
III)? Pot acestea lipsi in acest caz fara a 
atrage depunctarea proiectului? 
 
 
Daca in proiect toate pubelele si 

Daca amplasarea pubelelor si containerelor se 
face in locuri special amenajate existente, care 
indeplinesc cerintele HG nr. 433/2004 art 20, (4) 
si (5), planul de amplasare si planul general va 
indica locatiile acestor platforme pentru a se 
specifica locatiile viitoare ale echipamentelor de 
colectare deseuri.  
 
Prezentarea planurilor este obligatorie, acestea 
facand parte din SF.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daca amplasarea pubelelor si containerelor se 
face in locuri special amenajate existente, care 
indeplinesc cerintele HG 433/2004 art 21, (2), 
(4) si (5), studiile de teren nu sunt necesare (nu 
solicitati finantare pentru lucrari de constructii). 
 
 
Da, conform Ghidului Solicitantului 2.1.1.g) 



containerele sunt de 240L si/sau 120L, si 
care conform standardeleor sunt mobile 
(au roti), este necesara prezentarea 
amplasarii acestora la fiecare gospodarie 
in parte? 
 
 
Este necesara dovada proprietatii asupra 
terenului in cazul amplasarii pubelelor de 
120L si/sau 240 L: 
  
a) in curtile populatiei 
  
b) in apropierea blocului de locuinte 
deservit, in zona de proprietate a 
locatarilor 
 
 

pentru a fi eligibil solicitantul va trebui sa 
demonstreze ca este proprietar legal al terenului 
/cladirilor unde vor fi amplasate structurile 
proiectului. 
 
 
 
Da. Conform Ghidului Solicitantului, sectiunea  
2.1.1 g) penru a fi eligibil solicitantul va trebui sa 
demonstreze ca este proprietar legal al terenului 
/cladirilor unde vor fi amplasate structurile 
proiectului. Astfel, pentru situatia particulara 
prezentata va trebui sa prezentati dovada 
proprietatii private sau publice a CL pentru 
locatiile / strazile unde se vor amplasa pubelele 
si containerele finantate prin proiect. 
Amplasarea structurilor proiectului pe terenuri 
ce nu sunt in proprietatea CL nu este eligibila. 

 In cazul utilizarii de containere de 1,1 m3, 
care sunt dotate, conform standardelor, 
cu roti, in zone ce apartin domeniului 
public (piata publica), este necesara 
dovada proprietatii asupra terenului?  
Daca da, in ce consta aceasta dovada, 
avand in vedere ca sunt containere 
deplasabile si, in consecinta, pot fi 
amplasate oriunde, fara a fi necsar un 
certificat de urbanism. 
 
 
 
 
 
In unele zone este necesara o pregatire 
minima a terenului pe care vor fi 
amplasate pubelele sau containerele; 
avand in vedere ca nu se toarna fundatie, 
ci doar se indeparteaza bolovanii, 
eventualele crengi cazute si se niveleaza 
terenul (superficial), este necesar un 
certificat de urbanism? 
 Sunt aceste lucrari eligibile? 
 

Conform HG 433/2004, (5) „Platformele spaţiilor 
de depozitare în vederea colectării deşeurilor, 
care se vor realiza prin grija autorităţilor 
administraţiei publice locale, vor fi în mod 
obligatoriu betonate sau asfaltate şi vor fi 
prevăzute cu rigole de preluare a apei provenite 
din scurgeri sau a celei meteorice, racordate la 
reţeaua de canalizare sau la cămine de 
colectare etanşe”. In concluzie, va trebui sa 
faceti dovada proprietatii pentru locatiile unde 
veti realiza platformele de precolectare si unde 
veti amplasa containerele.   
 
 
 
Conform HG nr. 433/2004, (5) „Platformele 
spaţiilor de depozitare în vederea colectării 
deşeurilor, care se vor realiza prin grija 
autorităţilor administraţiei publice locale, vor fi în 
mod obligatoriu betonate sau asfaltate şi vor fi 
prevăzute cu rigole de preluare a apei provenite 
din scurgeri sau a celei meteorice, racordate la 
reţeaua de canalizare sau la cămine de 
colectare etanşe”. In concluzie, nu veti putea 
amplasa euro-containerele decat in spatii 
special amenajate. Daca aceste spatii nu sunt 
executate va trebui sa obtineti un certificat de 
urbanism pentru a le construi.   
Lucrarile de pregatire a terenului in vederea 
realizarii de lucrrai intra in C+M si respectiv in 
cap 6.2 din buget.   

 Daca autogunoierele vor fi garate pe 
marginea drumului comunal, mai este 
nevoie de dovada proprietatii asupra 
terenului (in acest caz cel ocupat prin 
garare)? 

Conform Ghid 2.1.1 h, solicitantul va trebui sa 
asigure operarea si intertinerea structurilor 
finantate pe o perioada de minim 5 ani de la 
data incheierii proiectului.  
Conf HG 433/2004, art 26(3),  Autovehiculele 
care transportă deşeuri municipale trebuie să 
aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate. 



Benele şi containerele vor fi spălate la cel mult 
două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în 
interior şi la exterior, cu substanţe recomandate 
de specialişti autorizaţi în domeniu.  
Gararea autogunoierelor pe marginea drumului 
nu asigura protectia autovehiculelor precum si 
siguranta lor si a circulatiei din zona respectiva. 

 In cazul containerelor de 4 -8 m3 care se 
utilizeaza pentru deseuri din constructii, 
dar care sunt mobile, fiind transportate cu 
ajutorul unor autovehicule specializate 
apartinind firmelor de colectare a 
deseurilor la locurile unde se 
construieste/demoleaza, este necesara 
dovada proprietatii asupra terenului unde 
acestea sunt depozitate temporar, in 
afara perioadelor cand sunt utilizate 
pentru colectarea deseurilor? 
Este necesara prezentarea unui certificat 
de urbansim in acest caz?  

Va trebui demonstara proprietatea asupra 
terenului unde se amplaseaza aceste 
containere in perioadele in care nu exista 
solicitari, unde se curata si se intretin. 
Daca acesta locatie exista si este amenajata 
conform reglementarilor legale in vigoare veti 
demonstra proprietatea asupra terenului si 
constructilor fara a fi necesar un certificat de 
urbanism.  
Daca locatia de amplasare a acestor containere 
nu este amenajata si veti solicita fonduri pentru 
amenajare, va trebui sa prezentati certificatul de 
urbanism. 

25. Daca exista un acord de principiu al 
operatorului de colectare de deseuri sau 
al celui de depozitare a deseurilor ca vor 
gazdui aceste containere pe terenurile ce 
le apartin, este acesta suficient, inlocuind 
dovada proprietatii asupra terenului? 

Da, daca operatorul mentionat are ca actionari 
majoritari (>50 %) consilii locale sau judetene. 
In acest caz veti face dovada proprietatii asupra 
terenului/constructiei ca apartinand operatorului. 

26. In cazul utilizarii unor tarcuri pentru 
deseuri de tip PET, care constau in custi 
metalice de 2mx2m, fara fundatie, depuse 
direct pe sol, este necesara prezentarea 
unui certificat de urbanism? 
  
 

Conf H.G. nr. 433/2004 (5), platformele spaţiilor 
de depozitare în vederea colectării deşeurilor, 
care se vor realiza prin grija autorităţilor 
administraţiei publice locale, vor fi în mod 
obligatoriu betonate sau asfaltate .  
In concluzie, va trebui sa prezentati certificatul 
de urbanism pentru amenajarea platformelor de 
precolectare.  

26. Perfectionarea studiilor existente sau a 
celor ce sunt incluse in studiul de 
fezabilitate (de exemplu, perfectionarea 
analizei traseelor de colectare, pe motivul 
schimbarilor ce pot interveni in timp intre 
momentul elaborarii SF si momentul 
implementarii) este eligibila? 

Orice studiu necesar a se intocmi ca urmare a 
schimbarilor neprevazute aparute de la data 
intocmirii SF pana la data elaborarii proiectului 
tehnic va fi intocmit de proiectant (i se va solicita 
prin caietul de sarcini). Rezulta ca aceste 
costuri vor fi cuprinse in contravaloarea 
proiectarii respectiv cap de buget 5.4. 
 

27. Eventualele studii necesare dar care 
depasesc limitele procentuale admise de 
buget (spre exemplu studii pentru 
implementarea sistemului de colectare a 
deseurilor biodegreadabile pentru 
obtinerea de compost), pot fi totusi 
finantate de beneficiari drept cheltuieli 
neeligibile? Daca da, in care linie de 
buget se regasesc acestea si cum se 
prezinta? 

In bugetul proiectului (Anexa A2) sunt prevazute 
doar cheltuielile eligibile. 
Orice alte cheltuieli neeligibile se prevad 
separat si vor fi cunatificate in total costuri 
neeligibile.  

28. In cazul prezentarii de pachete de 
proiecte, pentru care se propune o 
structura de management identica, sau in 
care unele elemente sunt, prin forta 

Pentru fiecare proiect se depune cate o cerere 
de finantare si anexele obligatorii ale acesteia, 
conform Ghidului Solicitantului sectiunea 2.2. 
Toate anexele vor respecta structura prevazuta 



imprejurarilor identice (cum ar fi 
specificatiile tehnice la autogunoiere sau 
obiectivele generale), reluarea identica a 
prezentarii sale in fiecare dintre proiectele 
individuale reprezinta un motiv de 
depunctare? Daca da, la ce criteriu si pe 
ce motiv? 

in Ghidul Solicitantului.  

29. Sunt eligibile proiecte care constau 
exclusiv in igienizarea unor suprafete in 
proprietate publica pe care s-a depus in 
mod ilegal gunoi menajer (cu depozitarea 
deseurilor strinse de pe aceste suprafete 
in depozite conforme)? 
 
Precizam ca este vorba de suprafete 
ilegal utilizate pentru depozitare si nu de 
depozite de deseuri neconforme 

Conf Ghidului Solicitantului, 2.1.3.1. 5), 
realibilitarea unor gropi de gunoi abandonate / 
ilegale existente, cu garantarea colectarii, 
depozitarii si eliminarii acestor deseuri la un alt 
depozit (conform normelor UE) este eligibil.   

30. In faza de testare a sistemului de 
colectare a deseurilor (in timpul duratei 
proiectului) combustibilul, lubrifiantii, 
piesele de schimb ale autogunoierelor, 
asigurarile obligatorii si cel tip CASCO 
sunt eligibile? 

 

Conform HG nr.28/2008, la cap. 6.2 din devizul 
general se includ cheltuielile cu probele care 
cuprind: cheltuielile   aferente   execuţiei  
probelor/încercărilor,   prevăzute   în   proiect, 
rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor 
etc. Acestea se vor regasi in buget la capitolul 
6.3 Alte cheltuieli din bugetul proiectuli. 

31. Este eligibil un proiect ce consta exclusiv 
in construirea unui rezervor de apa 
potabila suplimentar pentru populatie si in 
reabilitarea conductei de distributie si a 
celei de aductiune aferenta acestuia 
pentru o comunitate rurala de peste 2000 
locuitori? 

Conform Ghidului Solicitantului 2.1.3.1 (II) a), 
printre tipurile de investitii care se pot finanta pe 
acesta schema de finantare sunt: reabilitarea 
retelelor de alimentare cu apa (aductiune si 
distributie), reabilitarea bazinelor de apa si 
extinderea retelei de alimentare cu apa. In acest 
context activitatile propus de Dvs sunt elibile.  

32. Este acceptata licitarea separata a 
echipamentelor unei statii de compostare, 
in acest caz producatorii fiind foarte 
specializati, nefiind posibil sa livreze din 
productia proprie toate echipamentele 
necesare? Aceasta optiune de licitare se 
bazeaza pe faptul ca re-vanzarea 
echipamentelor produse sau 
comercializate de terti ar inseamna 
adaugarea de catre ofertant a unor sume 
suplimentare. 

Conform OUG nr. 34/2006 si a Ghidului pentru 
atribuirea contractelor de achiztie publica, cap. 
5 – Alegerea procedurii, „este interzisa divizarea 
unui contract in mai multe contracte cu valoare 
mai mica in scopul evitarii aplicarii procedurii de 
licitatie deschisa sau restransa”. Pentru situatia 
expusa de Dvs va recomandam sa faceti 
achizitia intr-o singura licitatie, impartirea pe 
subansamble fiind facuta pe loturi.  

33. Poate fi finanţată activitatea de construire 
a sursei proprii de apă (foraje de puţuri) în 
cadrul Programului PHARE 2006 - 
Schema de investiţii pentru sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public? 
 

Conform 2.1.3.1 (II) a) principalele tipuri de 
investitii care pot primi finantare in sectorul de 
Gospodarire a apei sunt: „reconstructia 
elementelor de infrastructura existente, acolo 
unde exista riscuri la adresa sanatatii;  
reabilitarea, modernizarea retelelor de apa 
potabila si a sistemelor de tratare a acestora”. 
In cazul in care investitia propusa de Dvs, 
respectiv construirea unei surse proprii de apa, 
reprezinta modernizarea/reconstructia 
sistemului actual de captare a apei (necesar 
pentru suplimentare debit de apa, potabilitate, 
etc) atunci propunerea Dvs este eligibila. 



34. Se poate finanţa activitatea de extindere a 
reţelelor de canalizare în cadrul 
Programului PHARE 2006 - Schema de 
investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public? 

Da, cu conditia ca localitatea sa aiba mai mult 
de 2000 locuitori echivalenti. Conform ghid 
2.1.3.1 II, b) extinderea retelelor de canalizare 
in interiorul aglomerarilor cu peste 2000 locuitori 
echivalent este eligibila.  

35. Sunt eligibile cheltuielile cu costul 
personalului angajat in cazul in care dintre 
acestia fac parte primarii/viceprimarii 
localitatii?   

Conform Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003  
(actualizata), privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice si in 
mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 
coruptiei aplicabila cu data de 25 noiembrie 
2007), art. 87 
    (1) Functia de primar si viceprimar, primar 
general si viceprimar al municipiului Bucuresti, 
presedinte si vicepresedinte al consiliului 
judetean este incompatibila cu: 
    c) calitatea de functionar public sau angajat 
cu contract individual de munca, indiferent de 
durata acestuia; 
    k) orice alte functii publice sau activitati 
remunerate, in tara sau in strainatate, cu 
exceptia functiei de cadru didactic sau a 
functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau 
alte organizatii neguvernamentale. 
 
In acest context rezulta ca demnitarii, respectiv 
primarii si viceprimarii pot face parte din echipa 
de proiect, dar fara a fi remunerati. Prin 
urmare, costurile la care faceti referire nu sunt 
eligibile. 

36. Hotarare de Guvern nr. 28/2008 prevede:  

1. Pentru lucrari de constructii: conţinutul-
cadru al studiului de fezabilitate 

2 Pentru lucrari de reabilitare/modernizare 
conţinutul-cadru al documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii. 

În acest context, pentru un proiect care 
cuprinde atat lucrari de extindere a 
retelelor de canalizare (care reprezinta 
constructii noi), precum si lucrari de 
reabilitare a statiilor de epurare (care 
reprezinta lucrari de interventii), care este 
continutul cadru in baza caruia se va 
realiza Studiul de fezabilitate (dintre cele 
doua mentionate anterior si prevazute in 
HG 28/2008)?  

Studiul de fezabilitate depus in cadrul cererii de 
finantare pentru Programul Phare CES 2006 
este eligibil daca respecta modelul-cadru 
prevazut de Corrigendumul nr.1 la Ghidul 
Solicitantului, referitor la Anexa A8.  
  

37. O Primărie poate să încheie un 
parteneriat cu Consiliul Judeţean în 
vederea implementării unui proiect în 
cadrul Programului PHARE 2006, în 
condiţiile în care Consiliul Judeţean să 
vină fără cofinanţare dar să ajute 

Ghidului Solicitantului, sectiunea 2.1.2., 
precizeaza conditiile pe care trebuie sa le 
respecte Consiliile Judetene, in calitate de 
autoritati publice romane, pentru a fi acceptate 
ca parteneri ai Solicitantului. In acest sens, se 
precizeaza si conditia: „numai daca vor 



Primăria cu personal cu experienţă în 
implementarea unui astfel de proiect? 
 

completa fondurile nerambursabile cu propria 
contributie in numerar (in conformitate cu 
intelegerea incheiata cu solicitantul)” . 

38. In cadrul Ghidului Solicitantului este 
specificata ca si tip de activitate eligibile: 
reconstructia  sau modernizarea statiilor 
de epurare a apelor uzate, acolo unde, în 
prezent, valorile limitã  prevãzute de lege 
nu sunt respectate;   
  
 va rugan sa ne precizati care din 
urmatoarele situatii sunt 
considerate reconstructie a statiei de 
epurare : 

           a. constructia unei statii de epurare 
in imediata vecinatate (in aceeasi 
incinta) a vechii statii vechi, care va fi 
dezafectata. 
           b. constructia unei statii de epurare 
in alta locatie decat statia veche, urmand 
ca statia veche sa fie dezafectata in urma 
implementarii proiectului. 
  
De asemenea, va rugam sa ne informati 
daca constructia unei statii de epurare 
care sa preia o parte din apele uzate ale 
orasului, deoarece vechea statie nu poate 
epura intreg debitul, este eligibila. 
  
 
 
 
 
 
Va rugam sa ne informati daca, in 
conditiile Ghidului Solicitantului, 
prevederile HG 433/2004(5) "Platformele 
spatiilor de depozitare in vederea 
colectarii deseurilor, care se vor realiza 
prin grija autoritatilor administratiei publice 
locale, vor fi in mod obligatoriu betonate 
sau asfaltate si vor fi prevazute cu rigole 
de preluare a apei provenite din scurgeri 
sau a celei meteorice, racordate la 
reteaua de canalizare sau la camine de 
colectare etanse" se aplica si pentru euro-
pubelele de 0,12 mc ce se vor amplasa la 
fiecare casa in parte? 

Conform sectiunii 2.1.3.1 (II) b) din Ghidul 
Solicitantului (p.17), este eligibila activitatea de 
„reconstructia sau modernizarea statiilor de 
epurare a apelor uzate, acolo unde, in prezent, 
valorile limita prevazute de lege nu sunt 
respectate”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform sectiunii 2.1.3.1 (II) b) din Ghidul 
Solicitantului  este eligibila activitatea de 
„reconstructia sau modernizarea statiilor de 
epurare a apelor uzate, acolo unde, in prezent, 
valorile limita prevazute de lege nu sunt 
respectate”. Prin urmare, constructia unei 
statii de epurare care sa preia o parte din 
apele uzate ale orasului, deorece vechea statie 
nu poate epura intreg debitul, nu este eligibila 
in cadrul prezentei scheme de finantare.  
 
 
Nu. Preverea mentionata de dvs. si prevazuta la 
art. 21 din HG nr. 433/2004, se aplica pentru 
amenajarea platformelor de precolectare pentru 
grupuri de locuinte . 
Pentru locuintele individuale se vor respecta 
prevererile art. 21.3 din acelasi act normativ, 
care prevad:”La locuintele individuale 
precolectarea se va face in recipiente de tip 
europubela, saci de plastic sau alte mijloace 
care prezinta un grad de siguranta ridicat din 
punct de vedere sanitar si al protectiei 
mediului”.  

39. As dori sa stiu daca urmatoarele proiecte 
sunt eligibile pentru programul PHARE 
CES: 
- reabilitarea si extinderea retelei de 
distributie apa  
-prima infiintare  canalizare menajera si 
statie de epurare 
Beneficiar Comuna cu 6000 locuitori  

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, 
sectiunea 2.1.3 II : 
- reabilitarea si extinderea retelei de distributie 

apa este eligibila in cadrul prezentei 
scheme de finantare; 

- prima infiintare  a sistemului de canalizare 
menajera si statie de epurare nu este 
eligibila in cadrul prezentei scheme de 



- cele doua proiecte pot fi inaintate in 
aceeasi sesiune daca au acelasi 
beneficiar ? 

finantare; 
- in contextul prezentat de dvs. cel de-al doilea 

proiect nu este eligibil in cadrul prezentei 
scheme de finantare. 

In conformitate cu sectiunea 2.1.3 a Ghidului 
Solicitantului un proiect se poate adresa unui 
singur sector de mediu („Gestionarea 
deseurilor” sau „Gospodarirea apei si a apelor 
uzate”).  

40. Referitor la Programul Phare 2006 
Schema de investitii pentru sprijinirea 
initiativelor sectorului public în sectoarele 
prioritare de mediu va solicitam 
urmatoarele clarificari: 
1. Conform Ghid, cap. 2.2.1.10, 
documentele suplimentare care insotesc 
cererea de finantare nerambursabila sunt 
- printre altele -: copie a studiului de 
fezabilitate,  Certificatul de urbanism, 
referatul Agentiei Locale / Regionale de 
Protectia Mediului, Referatul Directiei de 
Apa Teritoriala / Sistem de Gospodarire a 
Apelor Judetean (anexele A9.1 si A9.2) .  
In aceste conditii, in afara de certificatul 
de urbanism si referatul Agentiei Locale / 
Regionale de Protectia Mediului, 
Referatul Directiei de Apa Teritoriala / 
Sistem de Gospodarire a Apelor Judetean 
(anexele A9.1 si A9.2)  mai trebuie 
depuse, in aceasta faza, restul avizelor 
prevazute de certificatul de urbanism? 
  
2. Conform noului continut cadru al 
studiului de fezabilitate, la sectiunea A 
Parti scrise, capitolul Informatii generale 
privind proiectul, punctul 2 lit. g sunt 
cuprinse concluziile evaluarii impactului 
asupra mediului.  
Conform Ghid, cap. 2.2.1.10, 
documentele suplimentare care insotesc 
cererea de finantare nerambursabila  nu 
este inclus studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului? 
In aceste conditii, trebuie depus, in 
aceasta faza, studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului? 

Conform HG nr.28/2008 studiul de fezabilitate 
este insotit de urmatoarele avize: avizul  
beneficiarului de investitie, certificatul de 
urbanism, avize de principiu privind asigurarea 
utilitatilor, acordul de mediu, alte avize si 
acorduri specifice. Pe langa acestea, conform 
Ghidului Solicitantului, se solicita Referatele 
ALPM  si SGAJ (Anexele A 9.1 si/sau A 9.2).  
 
In faza de depunere a cererilor de finantare, 
acordul de mediu va fi inlocuit cu Anexa A9.1 
si/sau Anexa A9.2, urmand ca obligativitatea 
acordului de mediu sa fie la faza de contractare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului nu face parte din documentele 
solicitate pentru prezenta Licitatie Deschisa de 
proiecte, deci nu trebuie depuse in aceasta  
faza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. In conditiile in care o autoritate publica 
(consiliul judetean) este beneficiarul unei 
finantari in cadrul Programului PHARE 
2005 CES Schema de investitii pentru 
sprijinirea sectorului public in sectoarele 
prioritare de mediu, in calitate de 
solicitant, in sectorul Gospodarirea apei si 

Conform Ghidului Solicitantului, sectiunea 2.1.2, 
partenerii solicitantului participa in proiectarea  
si implemntarea activitatilor, iar costurile 
realizate de acestia sunt eligibile in mod similar 
costurilor efectuate de beneficiarul finantarii, 
Astfel, partenerii trebuie sa satisfaca aceleasi 
conditii de eligibiltate ca si solicitantii (vezi 



apelor uzate, mai precis reabilitarea unei 
conducte de transport apa, poate fi eligibil 
ca partener pentru un proiect de 
reabilitare statie de epurare, solicitant 
fiind un consiliu local? 

sectiunea 2.1.1).    
In acest context, Consiliul Judetean care a 
beneficiat de asistenta financiara in decursul 
ultimelor 12 luni premergatoare prezentei cereri 
de finantare nerambursabila pentru un proiect 
de investitie pentru Gospodarirea apei si apelor 
uzate, nu respecta conditiile de eligibilitate 
impuse de Ghidul Solicitantului.  

42. In cazul in care un beneficiar are ca 
partener Consiliul Judetean, este 
obligatoriu ca partenerul (respectiv CJ) sa 
aiba o contributie proprie in numerar sau 
este suficient sa indeplineasca una din 
conditiile prevazute la capitolul 2.1.2, 
punctul 2 din Ghidul Solicitantului 
(pag.12). 

Conform Ghidului Solicitantului, sectiunea 2.1.2: 
„Consiliile Judetene in calitate de autoritati 
publice romane, vor fi acceptate numai daca vor 
completa fondurile nerambursabile cu propria 
contributie in numerar (in conformitate cu 
intelegerea incheiata cu solicitantul)” . 

 


