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Solicitant

Grilă de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
Nr.
crt

Criterii verificate

DA

NU

NA

Observaţii/Justificare

Criteriul
necesită
clarificări

Verificare administrativă
1.

Conformarea formală cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul
solicitantului:

X

Conform celor de mai jos.

NU

Anexele privind declaraţii /angajamente anexate Ceererii de finanţare

2.

1.
Cererea de finanţare a fost încărcată în MySMIS şi are
toate secţiunile completate?

X

3.

2.
Cererea de finanţare include toate anexele obligatorii,
în formatul solicitat prin ghidul solicitantului şi MySMIS?

X

4.

3.
Declaraţia de eligibilitate a fost încărcată în MySMIS
şi este completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet
al persoanei semnatare?

X

Se solicita:
- completarea sectiunii Date Financiare- Conturi bancare la
membrul 1 si Exercitii financiare la Membrul 2 al proiectului.
- completarea sectiunii Structura Grupului cu informatii.
- Sectiunea Atribute proiect la „Proiectul este generator de
venit” se va completa cu „DA”.
- La sectiunea Capacitate solicitant – se va completa cu
buget local la sursa de cofinantare.
-La Sect Localizare proiect- se vor mentiona informatii
despre proiect legate de localizare- toate componentele
proiectului si localizarea acestora.
- Se solicita completarea conform prevederilor Ghidului
Solicitantului a urmatoarelor sectiuni:
• La sectiunea Dezvoltare durabila- Poluatorul
plateste se va prezenta modul în care proiectul respecta
principiul precau?iei, al ac?iunii preventive si poluatorul
plateste. La rubrica Atenuarea si adaptarea la schimbarile
climatice se va prezenta modul în care solu?ia tehnica
propusa a luat în considerare adaptarea la schimbarile
climatice, atenuarea efectelor acestora si rezilien?a în fa?a
dezastrelor. Se vor completa toate campurile cu informatiile
cerute, sau cu nu este cazul, daca nu se aplica proiectului.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1:
- nu s-au completat cu informatii sectiunile, Date FinanciareConturi bancare la membrul 1 si Exercitii financiare la
Membrul 2 al proiectului,. Se revine la solicitare in etapa
tehnico-economica.
- Sectiunea Atribute proiect: la „Proiectul este generator de
venit” s-a completat cu „DA”.
- sectiunea Dezvoltare durabila- Poluatorul plateste nu este
completata. Se revine la solicitare in Etapa
tehnicoeconomica.
- Sect Localizare proiect: s-au completat informatii
referitoare la localizarea celor 2 comune.
- La sectiunea Capacitate solicitant – s-a completat cu buget
local la sursa de cofinantare.
Se solicita Anexa 10 la GS calculul deficitului
de finantare care se va incarca in MySMIS. Anexa 10
precum si modelul financiar de calcul al ACB se vor
transmite in format editabil (excel) la adresa costin.
burlacu@mfe.gov.ro.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis Anexa
10 format excel.
Declara?ia de eligibilitate a liderului afost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Muntenii de Sus, dl Ion
Vartolomei, Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 1 a fost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al

1

NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

4.

DA

NU

NA

Observaţii/Justificare
reprezentantului legal al Comunei Valeni, dl Radu Beligan,
Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 2 a fost încarcata în
MySMIS, datata 15.12.2020, stampilata, semnata si cu
numele complet al reprezentantului legal al Comunei
Solesti, dl Mona Bujor, Primar.
Se solicita retransmiterea Declaratiei de eligibilitate a
membrului 2 Comuna Solesti completata conform Ghidului
Solicitantului, in care sa se mentioneze titlul corect al
proiectului intrucat in declaratia transmisa difera de titlul
proiectului fata de cel din Cererea de Finantare.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis
Declaratia de eligibilitate a membrului 2 Comuna Solesti
completata corect, conform Ghidului Solicitantului
Au fost incarcate Declaratiile de angajament pentru liderul
proiectului si pentru membrii completate, datate, stampilate,
semnate si cu numele complet al persoanei
Semnatare.
S-a solicitat retransmiterea Declaratiei de angajament a
membrului 2, Comuna Solesti completata conform Ghidului
Solicitantului, avand in vedere mentionarea titlului corect al
proiectului intrucat in declaratia transmisa difera de titlul
proiectului fata de cel din Cererea de Finantare.
Se solicita retransmiterea Declaratilor de angajament a
liderului, Comunei Muntenii de Sus si a membrului 1,
comuna Valeni, completate conform Ghidului Solicitantului,
in care sa se mentioneze ca solicitantul se angajeaza:
„sa demonstrez, în etapa de contractare, cererea existenta
pentru re?eaua inteligenta de distribu?ie a gazelor naturale
prin LISTA, asumata de catre beneficiarul de finan?are, a
pre-contractelor încheiate / angajamentelor ferme ale
consumatorilor carora li se va livra gazul natural (cel pu?in
1000 de gospodarii)”.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis
Declaratile de angajament a liderului, Comunei Muntenii de
Sus si a membrului 1, comuna Valeni si a membrului 2,
Comuna Solesti completate conform solicitarii.
Au fost incarcate Declaratiile privind eligibilitatea TVA pentru
liderul proiectului si pentru membrii completate, datate,
stampilate, semnate si cu numele complet al persoanelor
semnatare.
Anexele 4.d.bis Addendum la Declara?ia privind eligibilitatea
TVA au fost încarcate în MySMIS si sunt completate
conform modelului, stampilate, semnate si cu numele
complet al reprezentantilor legali ai liderului si membrilor
proiectului.
S-a solicitat retransmiterea Declara?iilor privind eligibilitatea
TVA astfel:
-la pct D se vor mentiona procedurile de achizitie exact cum
sunt precizate in Planul de achizitii din Cererea de finantare,
ca numar si denumire.
-se solicita retransmiterea Declaratiei privind eligibilitatea
TVA a membrului proiectului, comuna Solesti, completata la
punctul C, privind regimul de TVA aplicabil. De asemenea,
se va mentiona tilul corect al proiectului.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis
Declaratiile privind eligibilitatea TVA revizuite conform
cerintelor.
Au fost depuse Declara?iile privind conflictul de interese
datate,stampilate si semnate de reprezentantii legali ai
Liderului proiectului si partenerilor.
Se solicita:
- transmiterea Declaratiei privind conflictul de interese a
membrului 2 al proiectului, Comuna Solesti, in care sa se
mentioneze titlul corect al proiectului, intrucat in declaratia
transmisa difera de titlul proiectului fata de cel din Cererea
de Finantare.
Se solicita incarcarea Declara?iilor privind conflictul de
interese pentru toti membrii UIP.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis
Declara?iile privind conflictul de interese pentru toti membrii
UIP.

X

Criteriul
necesită
clarificări

NU

5.

4.
Declaraţia de angajament, a fost încărcată în MySMIS
şi completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al
persoanei semnatare?

X

6.

5.
Declaraţia privind eligibilitatea TVA, a fost încărcată în
MySMIS şi este completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele
complet al persoanei semnatare?

X

7.

6.
Declaraţiile privind conflictul de interese, au fost
încărcate în MySMIS şi sunt completate, datate, ştampilate, semnate
şi cu numele complet al persoanelor semnatare?

X

8.

Anexele privind documentele de identificare a solicitantului

X

Conform celor de mai jos.

NU

X

Solicitantul este UAT Muntenii de Sus-lider in parteneriat cu
UAT
Valeni- Membru 1 si cu UAT Solesti-membru2, jud Vaslui, in
calitate de APL.
Au fost incarcate:
- Acordul de parteneriat inregistrat cu nr. 6563/11.12.2020 la
Com.
Muntenii de Sus, 8732/11.12.2020 la com. Valeni, 5392/11.
12.2020 la com. Solesti.
- CIF Com Muntenii de Sus:16476770
- Sentinta de validarea de catre judecatoria Vaslui a

NU

9.

7.
Documentele care atestă constituirea legală a
solicitantului/partenerului, respectiv actul constitutiv / actul normativ
de înfiinţare / hotărârea judecătoreasca de dobândire a personalităţii
juridice / Certificatul de înregistrare ADI la registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor, alte documente de înfiinţare relevante au fost încărcat în
MySMIS?

2

NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

9.

10.

11.

12.

DA

NU

NA

X

8.
Acordul de parteneriat a fost încărcat în MySMIS?
(daca este cazul)

9.
este cazul)

X

Actul de împuternicire este încărcat în MySMIS? (daca

10.
Documentul/documentele prin care se demonstrează
capacitatea financiară pentru derularea proiectului pentru solicitant /
parteneri (bugetul aprobat al solicitantului sau demararea procedurilor
de includere în buget) a (au) fost încărcat(e) în MySMIS?

X

Observaţii/Justificare
primarului
Com Muntenii de Sus, dl Ion Vartolomei.
-Proces verbal privind ceremonia de constituire a Consiliului
Local.
- Sentinta de validare nr. 7024/14.10.2020 emisa de
judecatoria
Vaslui a primarului Radu Beligan, com. Valeni, jud. Vaslui.
-CIF: 4226478
- Ordinul Prefectului jud. Vaslui nr. 373/23.10.2020 privind
constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a
Consiliului
Local com. Vladeni, jud.Vaslui.
- Sentinta de validare nr. 7022/13.10.2020 emisa de
judecatoria
Vaslui a dnei Bujor Mona, primar com. Solesti.
- CIF: 3337583
- Incheierea nr. 7023/15.10.2020 prin care sunt validati
consilierii
locali ai com Solesti.
Acordul de parteneriat inregistrat cu nr. 6563/11.12.2020 la
Com.
Muntenii de Sus, 8732/11.12.2020 la com. Valeni, 5392/11.
12.2020 la com. Solesti.
Cererea de finantare si documentele atasate sunt transmise
de
reprezentantul legal al solicitantului, com. Muntenii de Sus.
Sunt incarcate:
- Hotararea nr.56/2020 privind implementarea
proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze
naturale, com. Munetnii de Sus, Jud. Vaslui” prin care se
aproba oportunitatea si necesitatea investitiei, studiul de
fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici:
lungime retea de distribuitie gaze naturale: 41,693 km, 1348
bransamente+13 bransamente institutii publice, valoarea
totala investitie cu TVA=38.919.356,78 lei.
- Hotararea nr. 55/2020 privind aprobarea
Acordului de Parteneriat al UAT Solesti, Valeni, Muntenii de
Sus, jud Vaslui si aprobarea finantarii din bugetul local al
comunei Muntenii de Sus a sumei ce reprezinta contributia
financiara proprie la bugetul proiectului prevazut in anexa la
prezenta hotarare. Se solicita incarcarea acestei anexe
intrucat nu este incarcata in MYSMIS.
- Hotararea nr. 68/11.12.2020 privind
implementarea proiectului „Infiintare sistem inteligent de
distributie gaze naturale, comuna Valeni, jud. Vaslui” prin
care se aproba oportunitatea si necesitatea investitiei,
studiul de fezabilitate si principalii indicatori
tehnicoeconomici:
lungime retea de distribuitie gaze naturale:
43,182 km, 1700 gospodarii+9 bransamente institutii
publice, valoarea totala investitie cu TVA= 49.058.502,97 lei.
Anexa 3 la HCL nr.68/11.12.2020 cuprinde Devizul general
al proiectului in care se mentioneaza valoarea totala a
proiectului.
- Hotararea nr. 46/30.11.2020 privind
aprobarea Acordului de Parteneriat si aprobarea finantarii
din bugetul local al comunei Solesti a sumei ce reprezinta
contributia financiara proprie la bugetul proiectului.
- Hotararea nr. 45/30.11.2020 privind
implementarea proiectului „Infiintare sistem inteligent de
distributie gaze naturale, comuna Solesti, jud. Vaslui”prin
care se aproba oportunitatea si necesitatea investitiei,
studiul de fezabilitate si principalii indicatori
tehnicoeconomici:
lungime retea de distribuitie gaze naturale:
15,343 km, 410 bransamente utilizatori casnici+11
bransamente institutii publice, valoarea totala investitie cu
TVA=15.134.733,34 lei.
- se solicita prezentarea unor documente care sa ateste
demararea procedurilor de includere în bugetul
solicitantului/partenerilor a cheltuielilor totale ale proiectului
aferente fiecarui UAT ( Referat, proiect de HCL aprobare
buget).
- se solicita prezentarea documentului/Hotararii CL de
aprobare a bugetului care include titlul proiectului conform
Cererii de Finantare, valoarea totala a proiectului si
indicatorii tehnico-economici ai proiectului.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis
urmatoarele documente:
- HCL nr. 35/2021Com Muntenii de Sus pentru modificarea
si completarea Hotararii nr. 56/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI”, de aprobare a necesitatii proiectului, a

X

3

Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

12.

13.

14.

Anexe privind Avize/autorizaţii/acorduri/certificate (conform legislaţiei
în vigoare)

11.
Actele de reglementare aferente procesului de
Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM)/EA, inclusiv Raportul de
Mediu sau după caz Decizia Etapei de încadrare sunt încărcate în
MySMIS?

DA

NU

NA

Observaţii/Justificare

Criteriul
necesită
clarificări

X

documentatiei tehnice faza SF, devizul General si a
principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului,
documentul de sinteza, acordul de parteneriat, finantarea
din bugetul local al com Muntenii de Sus a cheltuielilor
propri aferente proiectului.
- HCL nr. 68/2020 com Valeni pentru modificarea si
completarea Hotararii nr. 56/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI
- HCL nr. 37/26.08.2021 com Solesti pentru modificarea si
completarea Hotararii nr. 45/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI
- S-a reincarcat HCL nr. 55/2020 cu anexa atasata.

NU

X

Conform celor de mai jos.

NU

X

Sunt incarcate:
- Decizia etapei de evaluare initiala nr.190/11.11.2020
emisa de APM Vaslui pentru comuna Muntenii de Sus.
- AGA nr. 67/16.12.2020 emisa de ABA Prut-Barlad pentru
comuna Muntenii de Sus.
- Decizia etapei de evaluare initiala nr.203/23.11.2020
emisa de APM Vaslui pentru comuna Valeni, jud Vaslui.
- E-mail de la ANANP Vaslui in care se precizeaza ca din
documentatia depusa „zona de interes nu se suprapune cu
nici o arie naturala protejata”. Din continutul acestui e-mail
nu rezulta ca se face referire la proiectul depus pe POIM (nu
este mentionat titlul proiectului, elemente din care sa se
poata deduce ca se face referire la proiectul depus la
finantare prin POIM etc).
- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 202/23.11.2020
emisa de APM Vaslui pentru comuna Solesti, jud Vaslui.
- Certificatul de Urbanism nr. 434/09.10.2020 pentru
comuna Muntenii de Sus.
- Certificatul de Urbanism nr. 489/16.11.2020 pentru
comuna Valeni.
- Certificatul de Urbanism nr. 36/29.10.2020 pentru comuna
Solesti.
Conform sectiunii Directiva EIM din Cererea de Finantare:
„Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Vaslui a emis Decizia
etapei de încadrare nr. 201 din data de 09.12.2020, prin
care se precizeaza faptul ca proiectul prezentat nu se
supune evaluarii impactului asupra mediului”. Mentionam
ca, aceasta nu a fost incarcata in MYSMIS. Se solicita
incarcarea acesteia.
Se constata ca au fost transmise Deciziile etapei de
evaluare initiala pentru fiecare comuna din cadrul
proiectului.
S-a solicitat:
-Actele de reglementare aferente procesului de Evaluare a
Impactului asupra Mediului (EIM)/EA, inclusiv Raportul de
Mediu sau dupa caz Decizia Etapei de încadrare, asa cum
sunt mentionate in GS pag 24 pct a) si b), emise pentru
acest proiect:
- Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de
carte autoritatea competenta pentru protec?ia mediului;
- Copii ale doc. men?ionate in calendarul aferent procedurii
EIM, inclusiv toate anun?urile de la fiecare etapa
desfasurata
pe parcursul derularii procedurii EIM, cum ar fi:
- Notificarea privind solicitarea Acordului de mediu;
- Toate anun?urile publice de la fiecare etapa indicata in
calendarul procedurii;
- Memoriu de prezentare
- Lista cu obs publicului si solu?ionarea problemelor
semnalate, dupa caz.
-Avizul de Gospodarire a Apelor pentru proiectul depus spre
finantare prin POIM.
Referitor la titlul proiectului care difera in actele emise
pentru proiect fata de CF, se solicita sa se confirme printr-o
declaratie pe proprie raspundere ca documentele respective
(Decizii etape de evaluare initiala si Certificatele de
Urbanism) se refera la proiectul cu titlul mentionat in
Cererea de finantare.
- In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului,
cererea de finantare trebuie obligatoriu insotita de actul de
reglementare: Decizia etapei de incadrare / Acordul de
mediu.
- S-a solicitat transmiterea actului de reglementare integrat
(Decizia Etapei de incadrare) emis pentru tot proiectul ”

NU

4

Nr.
crt

Criterii verificate

14.

NU

12.
cazul)

Declaraţia Natura 2000 este ataşată? (dacă este

16.

Anexe privind documente suport specifice cererii de propuneri de
proiecte şi alte anexe

13.
Declaraţiile privind disponibilitatea terenurilor au fost
încărcate în MySMIS?

NA

Observaţii/Justificare
Infiin?are sistem de distribu?ie inteligent a gazelor naturale
în
comunele Munteni de Sus, Valeni si Solesti, jude?ul Vaslui”.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1s-au incarcat in
MYSMIS urmatoarele documente:
- Declaratia reprezentantului legal al liderului, dl Vartolomei
Ion, prin care certifica ca intreg setul de documentatii
(declaratii, SF, etc) sunt aferente proiectului cod MYSMIS
149037.
- Fisa evidenta documentatie solicitare Acord de Mediu
(calendar) transmis de APM Vaslui
- Decizia etapei de incadrare integrata draft/27.08.2021
semnata de APM Vaslui pentru proiect „Infiintare sistem de
distributie inteligent a gazelor naturale in comunele Muntenii
de Sus, Valeni si Solest, jud Vaslui” in care se mentioneaza
ca nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se
supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii
impactului asupra corpurilor de apa. Lungime retea
inteligenta: 41,693km Muntenii de Sus, 43,182 km Valeni,
15,343 Solesti. Total Lungime retea inteligenta este de
100,218 km, in conformitate cu cea din Cererea de
Finantare.
- Se solicita transmiterea Deciziei etapei de incadrare
integrata inregistrata la APM in etapa de pre-contractare.
- Anunt ziar Vremea din 27.08.2021 referitor la luarea
deciziei etapei de incadrare.
- Anunt public nr. 4663/26.08.2021 Primaria Com Muntenii
de Sus asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Vaslui in care se mentioneaza ca Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundmenteaza pot fi consultate
la sediul APM Vaslui.
- Anunt public nr. 5664/26.08.2021 Primaria Com Valeni
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM
Vaslui.
- Anunt public nr. 3877/26.08.2021 Primaria Com Solesti
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM
Vaslui.
- Anunt public ziar Vremea privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu.
- Anunt public nr.5600/24.08.2021 com Valeni privind
depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
- Anunt public nr.4615/24.08.2021 com Muntenii de Sus
privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de
mediu.
- Anunt public nr.3836/24.08.2021 com Solesti privind
depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
- Adresa nr. 4611/24.08.2021 ABA Prut –Barlad in care se
mentioneaza ca avizele de gospodarire emise sun conforme
si isi mentin valabilitatea pe toata durata de realizare a
lucrarilor.
- Decizia etapei de evaluare initiala nr.115/30.07.2021
emisa de APM Vaslui pentru proiect „Infiintare sistem de
distributie inteligent a gazelor naturale in comunele Muntenii
de Sus, Valeni, si Solesti, jud.Vaslui”.
-Certificat de Urbanism nr.322/21.07.2021 pentru proiect.
-AGA nr. 67/16.12.2020 – com.Muntenii de SUS.
AGA nr.70/16.12.2020 –Com Valeni.
- AGA nr. 69/16.12.2020 com Solesti.
Se solicita transmiterea Deciziei etapei de incadrare
integrata inregistrata la APM in etapa de pre-contractare.
Se solicita Declaratia Natura 2000 emisa de APM pentru
proiectul depus la finantare prin POIM.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a incarcat in
MYSMIS Declaratia Autoritatii Responsabile de
Monitorizarea Siturilor Natura 2000 emis de APM Vaslui
transmisa cu adresa nr.6809/27.08.2021 in care se
mentioneaza ca proiectul nu este posibil sa aiba efecte
semnificative asupra unui sit Natura 2000.

X

15.

17.

DA

X

Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

X

Conform celor de mai jos.

NU

X

A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Muntenii de
Sus
semnata de reprezentantul legal,dl Ion Vartolomei,
stampilata si
datata 11.12.2020.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Valeni
semnata de
reprezentantul legal,dl Radu beligan, stampilata si datata
11.12.2020.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Solesti,
semnata de

NU

5

Nr.
crt

Criterii verificate

17.

DA

X

15.
Planul de amplasament pntru imobile pe care se
19. propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului a fost încărcat în
MySMIS?

X

16.
Studiul de fezabilitate elaborat de către un operator
economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în
20. Domeniul Energiei (ANRE) în conformitate cu prevederile legale,
precum şi documentul de aprobare a acestuia, au fost încărcate în
MySMIS?

NA

Observaţii/Justificare
reprezentantul legal,dna Bujor Mona, stampilata si datata
17.12.2020.
In aceste declaratii se mentioneaza ca la momentul
depunerii
cererii de finantare terenurile pe care se va realiza investitia
sunt in
proprietatea solicitantului, sunt in Inventarul Domeniului
Public, nu
sunt afectate de sarcini, nu au fost depuse cereri de
retrocedare, in
conformitate cu legislatia in vigoare si nu exista litigii cu
privire la
stabilirea si delimitarea proprietatii.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Muntenii de
Sus
semnata de reprezentantul legal,dl Ion Vartolomei,
stampilata si
datata 11.12.2020.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Valeni
semnata de
reprezentantul legal,dl Radu beligan, stampilata si datata
11.12.2020.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Solesti,
semnata de
reprezentantul legal,dna Bujor Mona, stampilata si datata
17.12.2020.
In aceste declaratii se mentioneaza ca la momentul
depunerii
cererii de finantare terenurile pe care se va realiza investitia
sunt in
proprietatea solicitantului, sunt in Inventarul Domeniului
Public, nu
sunt afectate de sarcini, nu au fost depuse cereri de
retrocedare, in
conformitate cu legislatia in vigoare si nu exista litigii cu
privire la
stabilirea si delimitarea proprietatii.
Sunt incarcate: Plan de incadrare in zona, planuri de
situatie, NU
anexe la SF

X

14.
Declaraţiile prin care se menţionează faptul că nu au
fost depuse cereri de retrocedare au fost încărcate în MySMIS?

18.

NU

Sunt incarcate :
- SF pentru proiect„Infiintare sistem inteligent
de distributie gaze naturale in Comuna Valeni, Judetul
Vaslui.” intocmit de SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
proiectant general si SC ENNE CONSTRUCT SRL
proiectant de specialitate- autorizat ANRE prin Autorizatii nr.
18675 si nr. 18676 valabile pana la 04.12.2023.
- SF pentru proiect„Infiintare sistem de
distributie inteligent gaze naturale, Comuna Muntenii de
Sus, Judetul Vaslui” intocmit de SC CONSTAN
CONSTRUCT SRL proiectant general si SC ENNE
CONSTRUCT SRL proiectant de specialitate- autorizat
ANRE prin autorizatii nr. 18675 si nr. 18676 valabile pana la
04.12.2023 si SC ALROSEL PROJECT SRL- proiectant de
specialitate autorizat ANRE prin Autorizatie nr. 19019
valabila pana la 03.10.2024.
- SF pentru proiect „Infiintare sistem de
distributie inteligent gaze naturale, Comuna Solesti, Judetul
Vaslui” intocmit de SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
proiectant general si SC ENNE CONSTRUCT SRL
proiectant de specialitate- autorizat ANRE prin Autorizatii nr.
18675 si nr. 18676 valabile pana la 04.12.2023.
- Document de sinteza pentru proiect
„Infiintare sistem distributie inteligent gaze naturale
comunele Muntenii de Sus, Valeni si Solesti, jud Vaslui”
elaborat de SC CONSTAN CONSTRUCT SRL proiectant
general si SC ENNE CONSTRUCT SRL proiectant de
specialitate.
Se solicita documentul de aprobare a documentului de
sinteza, elaborat pentru intreg proiectul, semnat si datat.
Avand in vedere ca titlul proiectului difera in documentele
atasate fata de titlul din cererea de finantare, Beneficiarul va
transmite o declaratie pe propria raspundere in care va
specifica ca toate documentele anexate la prezenta cerere
de finantare cu titlul ” Infiin?are sistem de distribu?ie
inteligent
a gazelor naturale în comunele Munteni de Sus, Valeni si
Solesti, jude?ul Vaslui” se refera la proiectul din cererea de
finantare.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis:
- Declaratia reprezentantului legal al liderului, dl Vartolomei
Ion, prin care certifica ca intreg setul de documentatii

X
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Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

20.

DA

NU

NA

Observaţii/Justificare

Criteriul
necesită
clarificări

X

(declaratii, SF, etc) sunt aferente proiectului cod MYSMIS
149037
- HCL nr. 35/2021Com Muntenii de Sus pentru modificarea
si completarea Hotararii nr. 56/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI”, de aprobare a necesitatii proiectului, a
documentatiei tehnice faza SF, devizul General si a
principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului,
documentul de sinteza, acordul de parteneriat, finantarea
din bugetul local al com Muntenii de Sus a cheltuielilor
propri aferente proiectului.
- HCL nr. 68/2020 com Valeni pentru modificarea si
completarea Hotararii nr. 56/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI
- HCL nr. 37/26.08.2021 com Solesti pentru modificarea si
completarea Hotararii nr. 45/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI
- S-a reincarcat HCL nr. 55/2020 cu anexa atasata.

NU

21. 17.

Analiza cost-beneficiu a fost încărcată în MySMIS?

X

A fost incarcat documentul Analiza Cost/Beneficiu pentru
proiect

NU

22. 18.

Analiza instituţională a fost încărcată în MySMIS?

X

Este incarcat documentul Analiza institutionala.

NU

19.
Avizul tehnic de racordare de principiu eliberat de
23. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A
a fost încărcat în MySMIS?

X

20.
După caz, dacă proiectul prevede racordarea reţelei
inteligente de distribuţie la sistemul de transport de gaze naturale,
Acordul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
“TRANSGAZ” S.A ca lucrările de construire a staţiei de reglare,
24. măsurare – predare a gazelor naturale şi a racordului la Sistemul de
Transport necesare pentru alimentarea unei reţele inteligente de
distribuţie a gazelor naturale să fie realizate de către solicitantul de
finanţare în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile a
fost încărcat în MySMIS?

X

Proiectul prevede racordarea re?elei inteligente de
distribu?ie la
sistemul de transport de gaze naturale.
Este incarcat Avizul de principiu nr. 50720/09.09.2020 emis
de
SNTGN Transgaz SA, privind racordarea in SNT a
sistemului de
alimentare cu gaze naturale.
Proiectul prevede racordarea re?elei inteligente de
distribu?ie la
sistemul de transport de gaze naturale.
Este incarcat Acordul Societa?ii Na?ionale de Transport
Gaze
Naturale “TRANSGAZ” S.A nr. 51159/10.09.2020 emis catre
solicitant/partenri ca lucrarile de construire a sta?iei de
reglare,
masurare – predare a gazelor naturale si a racordului la
Sistemul
de Transport necesare pentru alimentarea re?elei inteligente
de distribu?ie a gazelor naturale sa fie realizate de catre
solicitant în
conformitate cu legisla?ia si reglementarile aplicabile.

NU

NU

21.
Documentele privind harta indicând zona proiectului şi
date de geolocalizare sunt anexate? (Anexa C4.6)

X

Este incarcat Planul de incadrare in zona pentru proiect.

NU

22.
Anexa privind Indicatorii de mediu completată, datată,
26. ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare
este încărcată în MySMIS?

X

Este incarcata Anexa 8b la GS completata, semnata de
reprezentantul legal.

NU

25.

23.
Planul de informare şi publicitate datat, ştampilat,
27. semnat şi cu numele complet al persoanei semnatare a fost încărcat
în MySMIS?

X

24.
Decizia privind înfiinţarea echipei de implementare a
28. proiectului datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al
persoanei semnatare a fost încărcată în MySMIS?

X

Este incarcat Planul de informare si publicitate al proiectului.
Acesta este stampilat si semnat, dar fara numele complet al
persoanei semnatare. Se solicita transmiterea Planul de
informare si publicitate al proiectului datat, semnat si cu
numele complet al persoanei semnatare.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis Planul
de informare si publicitate al proiectului semnat electronic de
reprezentantul legal al liderului
Dispozitia/Deciziei privind înfiin?area echipei de
implementare a proiectului datata, semnata si cu numele
complet al persoanei semnatare.
- Se solicita transmiterea Dispozitia/Deciziei
privind înfiin?area echipei de implementare a proiectului
datata, semnata si cu numele complet al persoanei
semnatare.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a incarcat in
MYSMIS Dispozitia nr.244/2020 privind numirea echipei de
management a proiectului cu urmatoarea componenta:
1.Manager proiect Vartolomei Sergiu
2. Responsabil achizitii publice Brezianu Dan Laurian
3. Responsabil achizitii publice Cucu Elena Felicia
4. Responsabil achizitii publice Caiuteanu Sorin
5. Respomsabil financiar Bozianu Manuela
6. Responsabil financiar Hincu Viorica
7. Responsabil juridic Sirbu Daniela
8. Responsabil tehnic Pivniceru Radu Marian

7

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

DA

NU

NA

Observaţii/Justificare

Criteriul
necesită
clarificări

Proiectul este admis?
29.

?
?

DA
NU

30. Eligibilitate
31. A.

Eligibilitatea solicitantului

X

Conform celor de mai sus.

NU

X

Conform celor de mai jos.

NU

X

Conform celor de mai jos.

NU
NU
NU

32.

Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în
POIM, respectiv în ghidul solicitantului, Obiectivul Specific 8.2?

X

Solicitantul este UAT comuna Muntenii de Sus in parteneriat
cu UAT com Valeni si cu UAT com Solesti, jud Vaslui, situat
in Regiunea Nord-Est si este eligibil in calitate de APL.

33.

Solicitantul îndeplineşte toate criteriile de natură instituţională, legală
şi financiară conform prevederilor din Ghidul solicitantului:

X

Conform celor de mai jos.

34.

a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, conform secţiunii
1.4 din Ghidul Solicitantului

b) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
1)
este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă,
conform Legi nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare , respectiv conform Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi
insolvenţa unităţilor administrative teritoriale , cu modificările şi
completările ulterioare, după caz;
2)
este în stare de faliment, lichidare, are afacerile
35.
conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale
sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este
într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de
faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar
sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui
aranjament cu creditorii;

b) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
3)
nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente
36.
ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România;
4)
solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a

Solicitantul este UAT comuna Muntenii de Sus in parteneriat
cu
UAT com Valeni si cu UAT com Solesti, jud Vaslui, situat in
Regiunea Nord-Est si este eligibil in calitate de APL.
Conf GS, sect 1.4 Tipuri de solicitanti, sunt eligibili urmatorii
solicitan?i: • Asocia?ii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
care au
ca obiect de activitate serviciul de utilitate publica de
alimentare cu
gaze naturale a popula?iei; • Autorita?i publice locale (APL)
din
regiunile mai pu?in dezvoltate ale României, individual, sau
în
parteneriat cu alte APL;
Au fost incarcate:
- Acordul de parteneriat inregistrat cu nr. 6563/11.12.2020 la
Com.
Muntenii de Sus, 8732/11.12.2020 la com. Valeni, 5392/11.
12.2020 la com. Solesti.
- CIF Com Muntenii de Sus:16476770
- Sentinta de validarea de catre judecatoria Vaslui a
primarului
Com Muntenii de Sus, dl Ion Vartolomei.
-Proces verbal privind ceremonia de constituire a Consiliului
Local.
- Sentinta de validare nr. 7024/14.10.2020 emisa de
judecatoria
Vaslui a primarului Radu Beligan, com. Valeni, jud. Vaslui.
-CIF: 4226478
- Ordinul Prefectului jud. Vaslui nr. 373/23.10.2020 privind
constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a
Consiliului
Local com. Vladeni, jud.Vaslui.
- Sentinta de validare nr. 7022/13.10.2020 emisa de
judecatoria
Vaslui a dnei Bujor Mona, primar com. Solesti.
- CIF: 3337583
- Incheierea nr. 7023/15.10.2020 prin care sunt validati
consilierii
locali ai com Solesti.
Declara?ia de eligibilitate a liderului afost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Muntenii de Sus, dl Ion
Vartolomei, Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 1 a fost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Valeni, dl Radu Beligan,
Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 2 a fost încarcata în
MySMIS, datata 15.12.2020, stampilata, semnata si cu
numele complet al reprezentantului legal al Comunei
Solesti, dl Mona Bujor, Primar.
Se solicita retransmiterea Declaratiei de eligibilitate a
membrului 2 Comuna Solesti completata conform Ghidului
Solicitantului, in care sa se mentioneze titlul corect al
proiectului intrucat in declaratia transmisa difera de titlul
proiectului fata de cel din Cererea de Finantare.
Conform acestor declaratii, solicitantul nu se incadreaza in
situatiile prezentate.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis
Declaratia de eligibilitate a membrului 2 Comuna Solesti
completata corect, conform Ghidului Solicitantului
Declara?ia de eligibilitate a liderului afost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Muntenii de Sus, dl Ion
Vartolomei, Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 1 a fost încarcata în

X

X

X
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NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

suferit condamnări definitive datorate unei conduite prefesionale
îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de
judecată ce are forţă de res judicata;
5)
solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost
36.
subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie,
implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

c) Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv partenerii, membrii
37. echipei / unităţii de implementare a proiectului, nu sunt subiectul unui
conflict de interese, astfel cum este definit de legislatia naţională

DA

NU

X

d) Solicitantul, inclusiv partenerii, demonstrează capacitate de
implementare (tehnică şi administrativă)

X

39.

e) Solicitantul, inclusiv partenerii, demonstrează capacitatea
financiară pentru derularea proiectului:

X

Observaţii/Justificare
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Valeni, dl Radu Beligan,
Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 2 a fost încarcata în
MySMIS, datata 15.12.2020, stampilata, semnata si cu
numele complet al reprezentantului legal al Comunei
Solesti, dl Mona Bujor, Primar.
Se solicita retransmiterea Declaratiei de eligibilitate a
membrului 2 Comuna Solesti completata conform Ghidului
Solicitantului, in care sa se mentioneze titlul corect al
proiectului intrucat in declaratia transmisa difera de titlul
proiectului fata de cel din Cererea de Finantare.
Conform acestor declaratii, solicitantul nu se incadreaza in
situatiile prezentate.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis
Declaratia de eligibilitate a membrului 2 Comuna Solesti
completata corect, conform Ghidului Solicitantului
Au fost depuse Declara?iile privind conflictul de interese
datate,stampilate si semnate de reprezentantii legali ai
Liderului proiectului si partenerilor.
S-a solicitat:
- transmiterea Declaratiei privind conflictul de interese a
membrului 2 al proiectului, Comuna Solesti, in care sa se
mentioneze titlul corect al proiectului, intrucat in declaratia
transmisa difera de titlul proiectului fata de cel din Cererea
de Finantare.
- incarcarea Declara?iilor privind conflictul de interese
pentru
toti membrii UIP (nu au fost incarcate declaratiile privind
conflictul de interese pentru Cucu Elene Felicia si Pivniceru
Radu Marian).
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis
Declara?iile privind conflictul de interese pentru toti membrii
UIP
Sunt prezentate CV urile si Fisele de post pentru acest
proiect, aprobate si semnate de luat la cunostiinta de catre
membrii UIP cu exeptia urmatoarelor persoane mentionate
in sectiunea resurse umane: Cucu Elene Felicia si Pivniceru
Radu Marian.
-Nu a fost incarcata in MYSMIS Dispozitia/Deciziei privind
înfiin?area echipei de implementare a proiectului.
- - Se solicita transmiterea Dispozitiei/Deciziei
privind înfiin?area echipei de implementare a proiectului,
UIP, datata, semnata si cu numele complet al persoanei
semnatare.
Se solicita transmiterea CV-urilor membrilor UIP si fisele de
post, atât pentru personalul care va asigura managementul
proiectului, cât si a celor care vor asigura expertiza tehnica
necesara derularii activita?ilor proiectului.
La sectiunea Capacitate administrativa se precizeaza ca :
Managementul proiectului va fi asigurat de catre: echipa de
proiect din partea solicitantului (manager de proiect,
responsabil financiar, responsabil achizi?ii publice,
reponsabil tehnic si responsabil cu publicitatea si
informarea), precum si de catre firma de consultan?a ce va
fi
contractata.
Se va revizui sectiunea Capacitate administrativa din CF
prin mentionarea Dispozitei de numire a echipei de
implementare si corelarea informatiilor.
Ca urmare a raspunsului la solicitarea de clarificari nr.1 s-au
transmis fisele de post si CV –urile solicitate, s-a incarcat in
MYSMIS Dispozitia nr.244/2020 privind numirea echipei de
management a proiectului cu urmatoarea componenta:
-1.Manager proiect Vartolomei Sergiu
2. Responsabil achizitii publice Brezianu Dan Laurian
3. Responsabil achizitii publice Cucu Elena Felicia
4. Responsabil achizitii publice Caiuteanu Sorin
5. Respomsabil financiar Bozianu Manuela
6. Responsabil financiar Hincu Viorica
7. Responsabil juridic Sirbu Daniela
8. Responsabil tehnic Pivniceru Radu Marian
-S-au incarcat CV si fise de post pentru memrii UIP
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis
urmatoarele documente:
- HCL nr. 35/2021Com Muntenii de Sus pentru modificarea
si completarea Hotararii nr. 56/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI”, de aprobare a necesitatii proiectului, a
documentatiei tehnice faza SF, devizul General si a
principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului,
documentul de sinteza, acordul de parteneriat, finantarea

X

38.

NA
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Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

DA

NU

NA

Observaţii/Justificare

Criteriul
necesită
clarificări

39.

X

din bugetul local al com Muntenii de Sus a cheltuielilor
propri aferente proiectului.
- HCL nr. 68/2020 com Valeni pentru modificarea si
completarea Hotararii nr. 56/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI
- HCL nr. 37/26.08.2021 com Solesti pentru modificarea si
completarea Hotararii nr. 45/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI
- S-a reincarcat HCL nr. 55/2020 cu anexa atasata.

40. B. Eligibilitatea proiectului

X

Conform celor de mai jos

NU

X

Proiectul se încadreaza în categoriile de ac?iuni finan?abile
men?ionate în prezentul Ghid.
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta garantarea
accesului
comunita?ii locale din comunele Muntenii de Sus, Valeni si
Solesti
la o infrastructura publica de calitate prin dezvoltarea unui
sistem
inteligent de distribu?ie, stocare si transport al gazelor
naturale în
lungime totala de 100,218 km. Prin îndeplinirea obiectivului
general
al proiectului se va asigura cresterea nivelului de
func?ionalitate
inteligenta a infrastructurii de distribu?ie de gaze naturale în
comunele Muntenii de Sus, Valeni si Solesti, cresterea
gradului de
interconectare a Sistemului Na?ional de Transport a gazelor
naturale. De asemenea, prin dezvoltarea unei re?ele
inteligente de
distribu?ie a gazelor naturale în vederea cresterii nivelului
de
flexibilitate, sigurtan?a, eficien?a în operare, se va asigura
un nivel
de trai crescut al comunita?ii locale.
Proiectul propus va contribui la cresterea nivelul de
func?ionalitate
inteligenta a infrastructurii de distribu?ie de gaze naturale cu
0,18%.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Construirea re?elei inteligente de distribu?ie gaze
naturale în
Comuna Muntenii de Sus în lungime totala de 41.693 Km
2. Construirea re?elei inteligente de distribu?ie gaze
naturale în
Comuna Valeni în lungime totala de 43.182 Km
3. Construirea re?elei inteligente de distribu?ie gaze
naturale în
Comuna Solesti în lungime totala de 15.343 Km
4. Construirea unei sta?ii de reglare, masurare – predare a
gazelor
naturale în Comuna Muntenii de Sus si racordarea acesteia
la
Sistemul de Transport existent
5. Realizarea unui numar de 1366 bransamente si instalarea
contoarelor inteligente pentru consumatorii din Comuna
Muntenii
de Sus
6. Realizarea unui numar de 1723 bransamente si instalarea
contoarelor inteligente pentru consumatorii din Comuna
Valeni
7. Realizarea unui numar de 425 bransamente si instalarea
contoarelor inteligente pentru consumatorii din Comuna
Solesti
8. Cresterea gradului de informare, educare si
constientizare a
comunita?ii locale, privind îmbunata?irea eficien?ei
energetice prin dezvoltarea unor sisteme inteligente si
sustenabile de transport al
gazelor naturale.
S-au transmis Declaratiile de angajament.Acestea se vor
revizui
conform observ de mai sus.
Conf GS sectiunea 1.3.2. Activitati finantabile in cadrul OS
8.2,
proiectul se incadreaza in categoriile de activitati finantabile.
Conf Sect Activitati previzionate din CF, Durata proiectului

NU

a)
Proiectul se încadrează în categoriile de acţiuni
finanţabile menţionate în prezentul Ghid, iar perioada de
implementare a proiectului este corelată cu perioada de eligibilitate a
cheltuielilor, care este cuprinsă între 05.06.2020 şi 31.12.2023, în
41. conformitate cu Decizia CE C(2020) 4680 / 07.07.2020.
?
Se probează prin secţiunile Obiectivele proiectului,
Descrierea proiectului şi Activităţi previzionate din Cererea de
finanţare
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NU

Nr.
crt

Criterii verificate

DA

41.

X

b)
Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în
42. concordanţă cu tipurile de acţiuni şi cu activităţile eligibile din
prezentul ghid

X

43.

c)
Valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în limita
prevăzută de prezentul ghid

X

44.

d)
Proiectul propune conectarea la o reţea inteligentă de
distribuţie a gazelor naturale a cel puţin 1000 de gospodării

X

NU

NA

Observaţii/Justificare
este de
29 luni (aug 2020 – dec 2022) si este corelata cu perioada
de
eligibilitate a cheltuielilor, care este cuprinsa între
05.06.2020 si
31.12.2023, în conformitate cu Decizia CE C(2020) 4680 /
07.07.2020
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta garantarea
accesului
comunita?ii locale din comunele Muntenii de Sus, Valeni si
Solesti
la o infrastructura publica de calitate prin dezvoltarea unui
sistem
inteligent de distribu?ie, stocare si transport al gazelor
naturale în
lungime totala de 100,218 km. Prin îndeplinirea obiectivului
general
al proiectului se va asigura cresterea nivelului de
func?ionalitate
inteligenta a infrastructurii de distribu?ie de gaze naturale în
comunele Muntenii de Sus, Valeni si Solesti, cresterea
gradului de
interconectare a Sistemului Na?ional de Transport a gazelor
naturale. De asemenea, prin dezvoltarea unei re?ele
inteligente de
distribu?ie a gazelor naturale în vederea cresterii nivelului
de
flexibilitate, sigurtan?a, eficien?a în operare, se va asigura
un nivel
de trai crescut al comunita?ii locale.
Proiectul propus va contribui la cresterea nivelul de
func?ionalitate
inteligenta a infrastructurii de distribu?ie de gaze naturale cu
0,18%.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Construirea re?elei inteligente de distribu?ie gaze
naturale în
Comuna Muntenii de Sus în lungime totala de 41.693 Km
2. Construirea re?elei inteligente de distribu?ie gaze
naturale în
Comuna Valeni în lungime totala de 43.182 Km
3. Construirea re?elei inteligente de distribu?ie gaze
naturale în
Comuna Solesti în lungime totala de 15.343 Km
4. Construirea unei sta?ii de reglare, masurare – predare a
gazelor
naturale în Comuna Muntenii de Sus si racordarea acesteia
la
Sistemul de Transport existent
5. Realizarea unui numar de 1366 bransamente si instalarea
contoarelor inteligente pentru consumatorii din Comuna
Muntenii
de Sus
6. Realizarea unui numar de 1723 bransamente si instalarea
contoarelor inteligente pentru consumatorii din Comuna
Valeni
7. Realizarea unui numar de 425 bransamente si instalarea
contoarelor inteligente pentru consumatorii din Comuna
Solesti
8. Cresterea gradului de informare, educare si
constientizare a
comunita?ii locale, privind îmbunata?irea eficien?ei
energetice prin
dezvoltarea unor sisteme inteligente si sustenabile de
transport al
gazelor naturale.
valoarea eligibila atualizata a proiectului conf Buget CF este
de 86,473,497.32 lei echivalentul a 17.737.789,44 euro la
cursul inforeuro din luna anterioara depunerii CF –
noiembrie 2020 1 euro=4, 8751lei.
Prin urmare aceasta valoare se incadreaza in limita de 25
milioane euro/ proiect, conform GS.
Proiectul fiind generator de venit, TVA este neeligibil. Se va
revizui bugetul in consecinta.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 cheltuiala aferenta
TVA s-a incadrat la cheltuieli neeligibile.
Conf CF sect Descrierea proiectului, grup tinta si
Sustenabilitate: „Proiectul propune conectarea la o re?ea
inteligenta de distribu?ie a gazelor naturale a unui numar de
3514 gospodarii (bransamente echivalente)”.
Sunt transmise Declaratiile de angajament. Acestea se vor
revizui conform observatiilor de mai sus.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis
declaratiile de angajament revizuite conform solicitarii.
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Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

DA

e)
Proiectul prevede racordarea reţelei inteligente de
45. distribuţie la sistemul de transport de gaze naturale sau la o reţea de
distribuţie, după caz

X

f)
Proiectul prevede investiţii care asigură un nivel de
46. funcţionalitate inteligentă a reţelei de distribuţie în conformitate cu
prevederile din prezentul ghid, secţiunea 1.3

X

g)
Proiectul demonstrează existenţa cererii pentru
reţeaua inteligentă de distribuţie a gazului natural propusă prin proiect
47. prin pre-contracte încheiate / angajamente ferme ale consumatorilor
cărora li se va livra gazul natural prin capacităţile de distribuţie
propuse la finanţare, pentru cel puţin 1000 de gospodării:

X

48.

h)
Proiectul demonstrează că branşarea blocurilor de
locuinţe la reţeaua inteligentă de distribuţie a gazelor naturale va fi
condiţionată de utilizarea gazului natural exclusiv pentru funcţionarea
unui sistem centralizat de producere a energiei termice la nivel de

NU

NA

Observaţii/Justificare
Proiectul prevede racordarea re?elei inteligente de
distribu?ie la
sistemul de transport de gaze naturale
Este incarcat Avizul de principiu nr. 50720/09.09.2020 emis
de
SNTGN Transgaz SA, privind racordarea in SNT a
sistemului de
alimentare cu gaze naturale.
Este incarcat Acordul Societa?ii Na?ionale de Transport
Gaze
Naturale “TRANSGAZ” S.A nr. 51159/10.09.2020 emis catre
solicitant/partenri ca lucrarile de construire a sta?iei de
reglare,
masurare – predare a gazelor naturale si a racordului la
Sistemul
de Transport necesare pentru alimentarea re?elei inteligente
de
distribu?ie a gazelor naturale sa fie realizate de catre
solicitant în
conformitate cu legisla?ia si reglementarile aplicabile.
Conf sect Descrierea proiectului din CF
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta garantarea
accesului
comunita?ii locale din comunele Muntenii de Sus, Valeni si
Solesti
la o infrastructura publica de calitate prin dezvoltarea unui
sistem
inteligent de distribu?ie, stocare si transport al gazelor
naturale în
lungime totala de 100,218 km. Prin îndeplinirea obiectivului
general
al proiectului se va asigura cresterea nivelului de
func?ionalitate
inteligenta a infrastructurii de distribu?ie de gaze naturale în
comunele Muntenii de Sus, Valeni si Solesti, cresterea
gradului de
interconectare a Sistemului Na?ional de Transport a gazelor
naturale. De asemenea, prin dezvoltarea unei re?ele
inteligente de
distribu?ie a gazelor naturale
în vederea cresterii nivelului de flexibilitate, sigurtan?a,
eficien?a în
operare, se va asigura un nivel de trai crescut al comunita?ii
locale.
Proiectul propus va contribui la cresterea nivelul de
func?ionalitate
inteligenta a infrastructurii de distribu?ie de gaze naturale cu
0,18%.
S-a solicitat punctul de vedere al Ministerului Energiei cu
privire la
func?ionalitatea inteligenta a investi?iilor propuse în cadrul
proiectului, prin adresa nr. 51686/25.05.2021.
Conform raspunsului primit cu nr. 30235GSN/08.07.2021
ME
avizeaza favorabil conformitatea investitiilor in proiect cu
cerintele
POIM 2014-2020 privind functionalitatea inteligenta a
retelelor de
distributie de gaze naturale.
Au fost incarcate Declaratiile de angajament pentru liderul
proiectului si pentru membrii completate, datate, stampilate,
semnate si cu numele complet al persoanei semnatare.
Se solicita retransmiterea Declaratiei de angajament a
membrului 2, Comuna Solesti completata conform Ghidului
Solicitantului, avand in vedere mentionarea titlului corect al
proiectului intrucat in declaratia transmisa difera de titlul
proiectului fata de cel din Cererea de Finantare.
Se solicita retransmiterea Declaratilor de angajament a
liderului, Comunei Muntenii de Sus si a membrului 1,
comuna Valeni, completate conform Ghidului Solicitantului,
in care sa se mentioneze ca solicitantul se angajeaza:
„sa demonstrez, în etapa de contractare, cererea existenta
pentru re?eaua inteligenta de distribu?ie a gazelor naturale
prin LISTA, asumata de catre beneficiarul de finan?are, a
pre-contractelor încheiate / angajamentelor ferme ale
consumatorilor carora li se va livra gazul natural (cel pu?in
1000 de gospodarii)”.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis
Declaratile de angajament a liderului, Comunei Muntenii de
Sus si a membrului 1, comuna Valeni si a membrului 2,
Comuna Solesti completate conform solicitarii.
Au fost incarcate Declaratiile de angajament pentru liderul
proiectului si pentru membrii completate, datate, stampilate,
semnate si cu numele complet al persoanei
Semnatare.

X
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Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

DA

48.

bloc / zona rezidenţială şi nu pentru sisteme individuale / de
apartament

X

49.

i)
Proiectul prevede operarea infrastructurii construite
prin proiect în condiţiile legii, inclusiv obţinerea licenţei de operare în
termen de maximum 2 ani de la încheierea procesului verbal de
recepţiei la terminarea lucrărilor

X

j)
Proiectul trebuie să fie localizat în regiunile mai puţin
50. dezvoltate: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud- Est, Sud-Muntenia, SudVest Oltenia, Centru

k)
Proiectul respectă reglementările naţionale şi
comunitare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă,
51. achiziţiile publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost
demarate anterior depunerii proiectului), informare şi publicitate şi
ajutorul de stat

NU

NA

Observaţii/Justificare
Se solicita retransmiterea Declaratiei de angajament a
membrului 2, Comuna Solesti completata conform Ghidului
Solicitantului, avand in vedere mentionarea titlului corect al
proiectului intrucat in declaratia transmisa difera de titlul
proiectului fata de cel din Cererea de Finantare.
Se solicita retransmiterea Declaratilor de angajament a
liderului, Comunei Muntenii de Sus si a membrului 1,
comuna Valeni, completate conform Ghidului Solicitantului,
in care sa se mentioneze ca solicitantul se angajeaza:
„sa demonstrez, în etapa de contractare, cererea existenta
pentru re?eaua inteligenta de distribu?ie a gazelor naturale
prin LISTA, asumata de catre beneficiarul de finan?are, a
pre-contractelor încheiate / angajamentelor ferme ale
consumatorilor carora li se va livra gazul natural (cel pu?in
1000 de gospodarii)”.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis
Declaratile de angajament a liderului, Comunei Muntenii de
Sus si a membrului 1, comuna Valeni si a membrului 2,
Comuna Solesti completate conform solicitarii.
Conf Declaratiilor de angajament transmise de solicitant
care se vor revizui conform observatiilor anterioare.
In sectiunea Capacitate financiara se precizeaza: Operarea
sistemului inteligent de distribu?ie a gazelor
naturale nou creat va fi realizata în condi?iile legii, prin
concesionarea sistemului si ob?inerea licen?ei de operare
în
termen de maximum 2 ani de la încheierea procesului verbal
de recep?iei la terminarea lucrarilor. Sistemul inteligent de
distribu?ie a gazelor naturale nou înfiin?at realizat prin
proiect, va fi proprietatea publica a UAT Comuna Muntenii
de Sus, UAT Comuna Valeni si UAT Comuna Solesti.
Se solicita completarea CF la sect Justificare cu prevederi
privind operarea infrastucturii realizate prin proiect , ,
inclusiv ob?inerea licen?ei de operare în termen de
maximum
2 ani de la încheierea procesului verbal de recep?iei la
terminarea lucrarilor.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-au transmis
Declaratile de angajament a liderului, Comunei Muntenii de
Sus si a membrului 1, comuna Valeni si a membrului 2,
Comuna Solesti completate conform solicitarii.
- In sectiunea Capacitate financiara este completat:”
Operarea sistemului inteligent de distribu?ie a gazelor
naturale nou creat va fi realizata în condi?iile legii, prin
concesionarea sistemului si ob?inerea licen?ei de operare
în
termen de maximum 2 ani de la încheierea procesului verbal
de recep?iei la terminarea lucrarilor.”

Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

X

Proiectul este localizat intr-o regiune mai putin dezvoltata,
Regiunea Nord-Est.

NU

X

Declara?ia de eligibilitate a liderului afost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Muntenii de Sus, dl Ion
Vartolomei, Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 1 a fost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Valeni, dl Radu Beligan,
Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 2 a fost încarcata în
MySMIS, datata 15.12.2020, stampilata, semnata si cu
numele complet al reprezentantului legal al Comunei
Solesti, dl Mona Bujor, Primar.
Se solicita retransmiterea Declaratiei de eligibilitate a
membrului 2 Comuna Solesti completata conform Ghidului
Solicitantului, in care sa se mentioneze titlul corect al
proiectului intrucat in declaratia transmisa difera de titlul
proiectului fata de cel din Cererea de Finantare.
Conform prevederilor GS proiectele de dezvoltare a
infrastructurii de distribu?ie a gazelor naturale necesare
pentru realizarea serviciului comunitar de utilitate publica de
alimentare cu gaze naturale a popula?iei nu intra sub
incidenta ajutorului de stat.
Conform CF sect Ajutor de stat:
Conform Ghidului Solicitantului, prin AP 8 - Sisteme
inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si
gazelor naturale, se finan?eaza proiecte de dezvoltare a
infrastructurii de distribu?ie a gazelor naturale necesare
pentru realizarea serviciului comunitar de utilitate publica de
alimentare cu gaze naturale a popula?iei, în conformitate cu
prevederile legale aplicabile. Investi?ia propusa spre
finan?are va contribui la dezvoltarea unei infrastructuri
tehnico-edilitare adecvate, aflate în proprietatea si în aria de

NU
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Nr.
crt

Criterii verificate

DA

51.

X

l)
Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai
beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale
solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de
52.
finanţare, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate,
analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii
de execuţie)

X

NU

NA

Observaţii/Justificare
responsabilitate a autorita?ilor administra?iei publice locale
din comunele Muntenii de Sus, Valeni si Solesti, pentru
satisfacerea nevoilor esen?iale de utilitate si interes public
în
ceea ce priveste alimentarea cu gaze naturale a colectivita?i
locale. Având în vedere condi?iile pentru monopolul natural
prevazute în Comunicarea Comisiei (2016/C 262/01) privind
no?iunea de ajutor de stat astfel cum este men?ionata la
articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind func?ionarea
Uniunii Europene, investi?ia propusa spre finan?are de
catre
parteneriatul dintre UAT Comuna Muntenii de Sus, UAT
Comuna Valeni si UAT Comuna Solesti, care vor avea în
proprietate infrastructura tehnico – edilitara construita, nu
intra sub inciden?a ajutorului de stat. Conform Cadrul
general privind regimul juridic al contractelor de concesiune
a serviciului de utilitate publica de distribu?ie a gazelor
naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor,
con?inutul-cadru al caietului de
sarcini, aprobat prin Hotarârea de Guvern nr. 209/03.
04.2019, contractul de concesiune a serviciului de utilitate
publica de distribu?ie a gazelor naturale se atribuie prin
procedura licita?iei publice deschise organizata de
autorita?ile administra?iei publice locale din unita?ile
administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora,
împuternicind un reprezentant. Astfel, în cazul celor trei
unita?i administrativ teritoriale,UAT Comuna Muntenii de
Sus, UAT Valeni si UAT Comuna Solesti, consiliile locale
implicate vor face o asociere, împuternicind un reprezentant,
urmând ca licita?ia sa fie organizata de catre împuternicit în
calitate de concedent.
In sectiunea ajutor de stat se solicita a se confirma si
urmatoarele prevederi din Ghidul Solicitantului, pagina 9 si
anume ca:
- intreaga infrastructura propusa prin proiect va fi in
proprietatea publica a UAT si ca serviciul de utilitate publica
va fi gestionat in conditiile Legii 51/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare;
Conform sect Principii orizontale din CF solicitantul respecta
aceste principii-prezentare detaliata in LV teme orizontale
anexata.
Este incarcat Planul de informare si publicitate al proiectului.
Se solicita revizuirea Planului de publicitate conform
observatiilor de la rubrica aferenta planului de informare si
publicitate.
-Exista Declaratie de angajament transmisa de solicitant
care va fi revizuita conform observatiilor de mai sus.
In ceea ce priveste verificarea dosarelor de achizitie pentru
contractele semnate inainte de depunea CF, in conformitate
cu decizia nr. 5664/29.07.2021 a directorului general AM
POIM, procedurile de achizitie vor fi verificate in
implementare, numai in cazul proiectelor ce vor avea
Contract de finantare.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1:
- s-au transmis Declaratile de angajament a liderului,
Comunei Muntenii de Sus si a membrului 1, comuna Valeni
si a membrului 2, Comuna Solesti completate conform
solicitarii.
- s-a transmis Planul de informare si publicitate al proiectului
semnat electronic de reprezentantul legal al liderului.
- s-a transmis Declaratia de eligibilitate a membrului 2
Comuna Solesti completata corect, conform Ghidului
Solicitantului.
- In sectiunea Ajutor de Stat se mentioneaza ca: investi?ia
propusa spre finan?are va contribui la dezvoltarea unei
infrastructuri tehnico-edilitare adecvate, aflate în
proprietatea si în aria de responsabilitate a autorita?ilor
administra?iei publice locale din comunele Muntenii de Sus,
Valeni si Solesti, pentru satisfacerea nevoilor esen?iale de
utilitate si interes public în ceea ce priveste alimentarea cu
gaze naturale a colectivita?i locale.
Declara?ia de eligibilitate a liderului afost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Muntenii de Sus, dl Ion
Vartolomei, Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 1 a fost încarcata în
MySMIS si este completata conform GS, datata 11.12.2020,
stampilata, semnata si cu numele complet al
reprezentantului legal al Comunei Valeni, dl Radu Beligan,
Primar.
Declara?ia de eligibilitate a membrului 2 a fost încarcata în
MySMIS, datata 15.12.2020, stampilata, semnata si cu
numele complet al reprezentantului legal al Comunei
Solesti, dl Mona Bujor, Primar.
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Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

52.

53.

DA

NU

n)
Documentaţia tehnico – economică a proiectului a fost
54. aprobată de către solicitantul eligibil cu respectarea legislaţiei în
vigoare

o)
Imobilele necesare înfiinţării şi funcţionării investiţiei
sunt puse la dispoziţia proiectului. În acest sens se va demonstra
dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/dreptul de administrare
55. asupra imobilului (teren şi/sau clădire) unde se face investiţia, pe o
perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii
finale în cadrul proiectului. Contractul de concesiune trebuie să se
afle în perioada de valabilitate la momentul încheierii contractului de

Observaţii/Justificare
Se solicita retransmiterea Declaratiei de eligibilitate a
membrului 2 Comuna Solesti completata conform Ghidului
Solicitantului, in care sa se mentioneze titlul corect al
proiectului intrucat in declaratia transmisa difera de titlul
proiectului fata de cel din Cererea de Finantare.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis
Declaratia de eligibilitate a membrului 2 Comuna Solesti
completata corect, conform Ghidului Solicitantului.
Conf sectiunii Finantari anterioare/solicitate din CF.
Cheltuielile sunt incadrate conform anexei la GS.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1:
- campurile documente justificative nu sunt completate.
- s-a completat id dosar achizitie.
- cheltuiala aferenta TVA a fost trecuta ca si neeligibila.
- nu a fost transmis documentul tabelar care sa prezinte
corespondenta dintre Planul de achizitii si cheltuielile incluse
in buget (devizul general). Se solicita in etapa
tehnicoeconomica.
- s-a revizuit valoarea eligibila aferenta managementului de
proiect, incadrat la categoria de cheltuieli 9 la 48.751 lei
eligibil. Aceasta valoare se incadreaza in limita prevazuta de
Ghidul Solicitantului
Sunt incarcate :
- SF pentru proiect„Infiintare sistem inteligent
de distributie gaze naturale in Comuna Valeni, Judetul
Vaslui.” intocmit de SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
proiectant general si SC ENNE CONSTRUCT SRL
proiectant de specialitate- autorizat ANRE prin Autorizatii nr.
18675 si nr. 18676 valabile pana la 04.12.2023.
- SF pentru proiect„Infiintare sistem de
distributie inteligent gaze naturale, Comuna Muntenii de
Sus, Judetul Vaslui” intocmit de SC CONSTAN
CONSTRUCT SRL proiectant general si SC ENNE
CONSTRUCT SRL proiectant de specialitate- autorizat
ANRE prin autorizatii nr. 18675 si nr. 18676 valabile pana la
04.12.2023 si SC ALROSEL PROJECT SRL- proiectant de
specialitate autorizat ANRE prin Autorizatie nr. 19019
valabila pana la 03.10.2024.
- SF pentru proiect „Infiintare sistem de
distributie inteligent gaze naturale, Comuna Solesti, Judetul
Vaslui” intocmit de SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
proiectant general si SC ENNE CONSTRUCT SRL
proiectant de specialitate- autorizat ANRE prin Autorizatii nr.
18675 si nr. 18676 valabile pana la 04.12.2023.
- Document de sinteza pentru proiect
„Infiintare sistem distributie inteligent gaze naturale
comunele Muntenii de Sus, Valeni si Solesti, jud Vaslui”
elaborat de SC CONSTAN CONSTRUCT SRL proiectant
general si SC ENNE CONSTRUCT SRL proiectant de
specialitate.
Se solicita documentul de aprobare a documentului de
sinteza, elaborat pentru intreg proiectul, semnat si datat.
Ca urmare a solicitarii de clarificari nr.1 s-a transmis
urmatoarele documente:
- HCL nr. 35/2021Com Muntenii de Sus pentru modificarea
si completarea Hotararii nr. 56/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI”, de aprobare a necesitatii proiectului, a
documentatiei tehnice faza SF, devizul General si a
principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului,
documentul de sinteza, acordul de parteneriat, finantarea
din bugetul local al com Muntenii de Sus a cheltuielilor
propri aferente proiectului.
- HCL nr. 68/2020 com Valeni pentru modificarea si
completarea Hotararii nr. 56/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI
- HCL nr. 37/26.08.2021 com Solesti pentru modificarea si
completarea Hotararii nr. 45/2020 privind implementarea
proiectului „ÎNFIIN?ARE SISTEM DE DISTRIBU?IE
INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI SI SOLESTI, JUDE?UL
VASLUI
S-a reincarcat HCL nr. 55/2020 cu anexa atasata

X

m)
Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind
încadrarea în categoriile de cheltuieli

NA

X

X

A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Muntenii de
Sus
semnata de reprezentantul legal,dl Ion Vartolomei,
stampilata si
datata 11.12.2020.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind

X
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Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

NU

NU

Nr.
crt

Criterii verificate

DA

NU

X

o)
Imobilele necesare înfiinţării şi funcţionării investiţiei
sunt puse la dispoziţia proiectului. În acest sens se va demonstra
dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/dreptul de administrare
asupra imobilului (teren şi/sau clădire) unde se face investiţia, pe o
perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii
finale în cadrul proiectului. Contractul de concesiune trebuie să se
afle în perioada de valabilitate la momentul încheierii contractului de
56. finanţare.
În plus, imobilul (teren şi/sau clădiri):
b. Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti cu privire la situaţia juridică a imobilului, având ca obiect
contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului
în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent;
c.c. Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în
materie sau dreptului comun.

X

Proiectul este eligibil?
57. ?
Da
?
Nu

X

Conform celor de mai sus.

Date membru evaluator:
Nume

Burlacu

Prenume

Costin

Funcţie

Presedinte-secretar

Observaţii/Justificare
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Valeni
semnata de
reprezentantul legal,dl Radu beligan, stampilata si datata
11.12.2020.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Solesti,
semnata de
reprezentantul legal,dna Bujor Mona, stampilata si datata
17.12.2020.
In aceste declaratii se mentioneaza ca la momentul
depunerii
cererii de finantare terenurile pe care se va realiza investitia
sunt in
proprietatea solicitantului, sunt in Inventarul Domeniului
Public, nu
sunt afectate de sarcini, nu au fost depuse cereri de
retrocedare, in
conformitate cu legislatia in vigoare si nu exista litigii cu
privire la
stabilirea si delimitarea proprietatii.
Sunt incarcate: Plan de incadrare in zona, planuri de
situatie,
anexe la SF.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Muntenii de
Sus
semnata de reprezentantul legal,dl Ion Vartolomei,
stampilata si
datata 11.12.2020.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Valeni
semnata de
reprezentantul legal,dl Radu beligan, stampilata si datata
11.12.2020.
A fost incarcata Declaratia pe proprie raspundere privind
disponibilitatea terenurilor pentru comuna/UAT Solesti,
semnata de
reprezentantul legal,dna Bujor Mona, stampilata si datata
17.12.2020.
In aceste declaratii se mentioneaza ca la momentul
depunerii
cererii de finantare terenurile pe care se va realiza investitia
sunt in
proprietatea solicitantului, sunt in Inventarul Domeniului
Public, nu
sunt afectate de sarcini, nu au fost depuse cereri de
retrocedare, in
conformitate cu legislatia in vigoare si nu exista litigii cu
privire la
stabilirea si delimitarea proprietatii.
Sunt incarcate: Plan de incadrare in zona, planuri de
situatie,
anexe la SF.

finanţare.
Unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta
acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face
conform prevederilor Codului civil.
55.
În plus, imobilul (teren şi/sau clădiri):
a. Este liber de orice sarcini în sensul că nu este afectat de limitări
legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat,
incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului;

NA

Data
Semnătura

AVIZAT,

16

Criteriul
necesită
clarificări

NU

NU

NU

Burlacu Costin
O = Ministerul Fondurilor Europene
OU = Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare
12/10/2021 14:02:24 UTC+02

Nume

Burlacu

Prenume

Costin

Funcţie

Presedinte-secretar

Data
Semnătura

Burlacu Costin
O = Ministerul Fondurilor Europene
OU = Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare
12/10/2021 14:02:07 UTC+02
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Lista de verificare politici europene/teme orizontale
Proiect
ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE INTELIGENT A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE
MUNTENI DE SUS, VALENI ŞI SOLESTI, JUDEŢUL VASLUI,
Cod MySMIS 149037
Prezenta listă de verificare se va completa pentru a putea răspunde criteriului din grila de verificare administrativă și
a eligibilității pentru proiectele POIM:
”Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de
şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice; informare şi
publicitate; ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de
investiții, dupa caz”,.
Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)
AP/OS

Criteriu
A. Egalitatea de șanse
A1. Egalitate de gen

Toate

1.

DA, NU, N/A
DA
DA

Solicitantul prezintă modul în care va
asigura
repectarea
principiilor
egalității de gen așa cum sunt
reglementate prin în ceea ce privește
egalitatea de șanse și tratament între
femei și bărbați în relațiile de muncă,
tratament egal, hărțuire, și eventual
unde sunt stipulate aceste prevederi,
și nu impune/nu a impus criterii
discriminatorii în activitatea de:

DA



Stabilirea componenței unității
de implementare a proiectului?

DA

Elaborarea
criteriilor
din
documentația
de
achiziție
publică?

DA



Pentru OS 4.1. Protecția biodiversității
 Stabilirea grupului țintă pentru
activitățile de informare și
conștientizare în domeniul
biodivresității?

Referințele legislative/aspecte de verificat

Potrivit declaratiei de eligibilitate a
solicitantului proiectul respecta si va continua
sa respecte prevederile nationale si
comunitare
in
urmatoarele
domenii:
eligibilitatea
cheltuielilor,
promovarea
egalitatii
de
sanse
si
politica
nediscriminatorie, dezvoltarea durabila,
tehnologia informatiei, achizitiile publice,
ajutorul de stat, precum si orice alte prevederi
legale aplicabile fondurilor europene
structurale si de investitii.

N
A

Referitor la modul în care va asigura
repectarea principiilor egalității de gen așa
cum sunt reglementate prin în ceea ce privește
egalitatea de șanse și tratament între femei și
bărbați în relațiile de muncă stabilirea
componentei unitatii de implementare a
proiectului si elaborarea criteriilor din
documentatia de achizitie, la pag. 23 a CF,
sectiunea Principii Orizontale/ Egalitate de
sanse/ Egalitate de gen se precizeaza:
Egalitatea de şanse are la bază asigurarea
participării depline a fiecărei persoane la viaţa
economică şi socială, fără deosebire de origine
etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi, sau
orientare sexuală. Respectarea principiului
egalităţii de gen va fi asigurat în toate stadiile
din
ciclul de viaţă al proiectului, etapa de
elaborare, etapa de implementare, etapa de
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AP/OS

Criteriu

DA, NU, N/A

Referințele legislative/aspecte de verificat
operare: La constituirea UIP, La realizarea
achizitiilor
publice, la constituirea echipelor de lucru, la
stabiliirea ordinii de bransare etc. Egalitatea
de gen va fi respectată şi promovată de UAT
Comuna Muntenii de Sus, UAT Comuna
Valeni şi Comuna Solesti, în activitatea sa,
astfel: 1. Unitatea de Implementare a
Proiectului
(UIP) va fi mixtă, formată atât din persoane de
gen feminin, cât şi din persoane de gen
masculin. La momentul identificării echipei,
s-a
luat în considerare strict expertiza fiecărei
persoane, fiind excluse considerentele de gen.
2. În documentaţiile de achiziţie publică vor fi
prevăzute clauze care să ducă la respectarea
egalităţii de şanse, precum şi la liberul acces
al tuturor persoanelor, la acest proiect.
Atribuirea contractelor de achiziţii necesare
implementării proiectului se va realiza în
conformitate cu prevederile legale aplicabile
şi prin
respectarea
următoarelor
principii:
nediscriminare,
tratamentul
egal,
recunoaşterea
reciprocă,
transparenţa,
proporţionalitate, eficienţa
utilizării fondurilor publice şi asumarea
răspunderii. conf.:
Legii nr. 202/2002;
Directiva2006/54/CE,Directiva
2000/43/C,Directiva
2010/41/UE,Directiva 2000/78/CE,Directiva
2006/54/CE,Directiva 2004/113/CE.

A2. Nediscriminare
Toate

2.

DA

Solicitantul prezintă modul în care va
asigura repectarea principiilor de
nediscriminare
(sau
alte
reglementări), și nu impune/nu a
impus criterii discriminatorii în
activitatea de:

DA



DA

Stabilire a componenței unității
de implementare a proiectului?
 Elaborare a criteriilor din
documentația
de
achiziție
publică?
Pentru OS 4.1. Protecția biodiversității


Stabilirea grupului țintă pentru
activitățile de informare și

DA

N
A

Potrivit declaratiei de eligibilitate a
solicitantului proiectul respecta si va continua
sa respecte prevederile nationale si
comunitare
in
urmatoarele
domenii:
eligibilitatea
cheltuielilor,
promovarea
egalitatii
de
sanse
si
politica
nediscriminatorie, dezvoltarea durabila,
tehnologia informatiei, achizitiile publice,
ajutorul de stat, precum si orice alte prevederi
legale aplicabile fondurilor europene
structurale si de investitii.
În cadrul secțiunii Nediscrimanare se vor
respecta prevederile legale ale Directivei 43/
2000/CE privind tratamentul egal al
persoanelor,
indiferent de originea rasială şi etnică, ale
Directivei 78/2000/CE privind egalitatea în
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Criteriu
conștientizare
biodivresității?

DA, NU, N/A
în

domeniul ocupării, precum şi prevederile
legale din
România, care garantează drepturile egale ale
cetăţenilor de a participa la viaţa economică şi
socială. În implementarea principiului de
nediscriminare, prin proiect, atât în perioada
de implementare cât şi în perioada de
monitorizare se vor implementa, respecta şi
monitoriza principiile de : - remunerare egală
pentru muncă egală; - egalitate de şanse şi de
tratament în materie de încadrare în muncă
şi de muncă; - acţiuni pozitive pentru
capacitarea femeilor şi a persoanelor cu
dizabilităţi; - combaterea tuturor formelor de
discriminare.
Implementarea proiectului se va face în
concordanţă cu legislaţia naţională şi
europeană în vigoare precum reglementările
Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006
privind prevederile generale pentru Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European şi Fondul de coeziune, Legea
202/2002 (republicată) privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi, Ordonanţa
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
dar şi Directivei Consiliului 2000/43/EC din
29 iunie 2000 pentru implementarea
principiului de tratament a persoanelor,
indiferent de originea rasială sau etnică,
Directivei Consiliului 2000/78/EC din 27
noiembrie 2000 privind stabilirea unui cadru
general pentru egalitatea de tratament în
domeniul angajării. Toti partenerii vor aplica
Ordonanţa nr. 137/2000.

domeniul

Pentru OS 3.1. (deșeuri), OS 3.2.(infrastructura de
apă), OS 6.1. (pentru centralele de termoficare
destinate populației), OS 6.3. (contorizare
inteligentă), OS 7.1., OS 7.2. (termoficare)
 Accesul la serviciile furnizate?
A3. Accesibilitate pentru persoanele cu
dizabilități

Referințele legislative/aspecte de verificat

DA

Prin insasi natura investitiei infrastructura
aduce serviciul de alimentare cu gaz in orice
gospodarie care se gaseste in apropierea
conductei de distributie.

DA

Orice formă de discriminare va fi comabătută
prin aplicarea unor politici interne
antidiscriminare. Persoanele cu dizabilităţi
sunt acele persoane care au deficienţe fizice,
mentale, intelectuale sau senzoriale de durată,
deficienţe care, în interacţiune cu diverse
bariere, pot îngrădi participarea deplină şi
efectivă a persoanelor în instituţie, în condiţii
de egalitate cu ceilalţi. În România, protecţia
specială a persoanelor cu handicap asigură
dreptul la un regim special de prevenire, de
readaptare, de tratament, de învăţământ, de
instruire şi de integrare socială a acestei
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Criteriu

DA, NU, N/A

Referințele legislative/aspecte de verificat
categorii de persoane. Partenerii vor aplica
Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

AP3

DA

Solicitantul explică modul în care va
aplica normele tehnice care asigură
accesul persoanelor cu dizabilități
pentru infrastructura dezvoltată?

DA

AP1
(transport),
AP2
(transport),
(infrastructura de deșeuri și apă)
3.

A4. Schimbări demografice

DA

AP1, AP2, OS 5.1. (inundații), OS 6.1. (pentru
centralele de termoficare destinate populației), OS
6.3., AP 7 termoficare
4. Solicitantul descrie modul în care
schimbările demografice sunt luate în
considerare în stabilirea cererii
pentru infrastructura creată?

DA

Solicitantul a incarcat in MYSMIS Declaratia
de eligibilitate semnata/datata/stampilata de
catre reprezentul legal al Comunei Muntenii
de Sus, dl Ion Vartolomei.
Conform acestei declarații, proiectul respectă
reglementările naționale și comunitare privind
egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă,
achizițiile publice (inclusiv dacă sunt incluse
activități care au fost demarate anterior
depunerii proiectului), informare și publicitate
și ajutorul de stat.
Secțiunea Accesibilitate pentru persoanele cu
dizabilități din Cererea de finanțare
mentioneaza:
Principiul va fi integrat transversal în activitati
astfel încât sa se asigure posibilitatea
persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, în
conditii de egalitate cu ceilalti cetateni, la
mediul fizic, tehnologii si sisteme/retele de
distributie, servicii etc in conformitate cu
Convenţia
ONU
privind
drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de
România prin Legea nr. 221/2010 (pct 2
compensarea tehnica a situatiilor de handicap
printr-o adaptare a mediului fizic; pct 28 Tehnologie asistiva si de acces). Principiul va
fi integrat în metodologiile de selectie a
echipei ce asigura implementarea proiectului.
Principiul va beneficia de o abordare dedicata
în cadrul activitatii de promovare a proiectului
dat fiind ca prin realizarea lucrarilor
obiectivului de investitii, vor respecta
normativele in vigoare (NP 051-2012) pentru
a asigura accesul persoanelor cu dizabilitati.
Principiul va fi integrat astfel atat la nivelul
activitatilor cât si la nivelul rezultatelor
proiectului (bransare, contoare Smart,
facturare electronica etc), iar integrarea va
viza explicarea caracteristicilor principiului si
modalitatile de integrare a acestuia mai
departe, în viata comunitati.

Solicitantul a incarcat in MYSMIS Declaratia
de eligibilitate semnata/datata/stampilata de
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AP/OS

Criteriu

DA, NU, N/A

Referințele legislative/aspecte de verificat
catre reprezentul legal al Comunei Muntenii
de Sus, dl Ion Vartolomei.
Conform acestei declarații, proiectul respectă
reglementările naționale și comunitare privind
egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă,
achizițiile publice (inclusiv dacă sunt incluse
activități care au fost demarate anterior
depunerii proiectului), informare și publicitate
și ajutorul de stat.
Proiectul este cu impact atât direct cât şi
indirect asupra implementarii unor mecanisme
concrete pentru stimularea fortei de munca
locale, inclusiv a persoanelor din grupurile
defavorizate şi cu handicap. Acest impact se
va resimţi în mod direct şi în perioada de
implementare a proiectului, prin faptul că vor
fi angajate pentru derularea activităţilor de
execuţie a lucrărilor, de către executantul
lucrarilor, muncitori provenind de forţa de
muncă locală: şomeri, persoane cu venituri
reduse sau fără venituri, pentru lucrările ce nu
necesită specializări în domeniul realizării
reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. De
asemenea, după realizarea proiectului, în
zonele specifice asigurarii serviciilor prestate
necesare exploatării noilor investiţii, vor fi
create noi locuri de muncă. Intervenţia printrun astfel de proiect complex, va influenţa în
mod deosebit creşterea calitaţii vieţii în zonă
şi implicit stoparea fenomenului de migraţie
cu consecinţe pozitive în menţinerea sporului
natural de creştere (care la momentul actual
prezinta o tendinţă de scădere) precum şi în
reducerea presiunii sociale ce ar putea fi
generată în viitor de raportul nefavorabil între
persoanele în vârstă şi persoanele apte de
muncă, fapt ce va genera stabilitate
demografică în comunele Muntenii de Sus,
Valeni şi Solesti, cu impact direct asupra
posibilităţilor de dezvoltare economică şi
socială corespunzatoare.

Concluzii:
B. Dezvoltarea durabilă
Toate

B1. Protecția biodiversității
5.

Toate

DA

Solicitantul descrie modul în care
asigură protecția biodiversității în
timpul
implementării
sau
promovează biodiversitatea prin
intermediul proiectului propus?
B2. Utilizarea eficientă a resurselor

DA

DA

Solicitantul precizeaza: „Proiectul propus nu
va avea un impact major asupra siturilor
Natura 2000. S-a anexat Declaratia Natura
2000, precum si Harta indicand amplasarea
proiectului fata de siturile Natura 2000.”
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Criteriu

6.

Toate

Solicitantul descrie modul în care
proiectul contribuie la utilizarea
eficientă a resurselor și/sau identifică
măsuri de promovare suplimentară a
acestui principiu?
7. Solicitantul a detaliat modul în care
va utiliza în mod sustenabil deșeurile
generate în perioada de implementare
a proiectului, și după caz, operare a
infrastructurii?
B3. Poluatorul plătește
8.

Solicitantul descrie modul în care
este respectat, dacă este cazul,
principiul poluatorul plătește?

DA, NU, N/A

Referințele legislative/aspecte de verificat

DA

DA

DA
DA

Proiectul respectă principiul poluatorul
plăteşte astfel: Lucrările de execuţie pentru
investiţie vor fi realizate astfel încât să nu
creeze
dereglări ecologice, respectând legislaţia
româna în domeniu: - OUG nr. 195/2005
privind protectia mediului, versiunea
actualizată la
data de 3.12.2008; - Legea 265/2006 pentru
aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecţia
mediului; - Legea 107/1996 “Legea apelor” şi
celelalte acte legislative în vigoare privind
protecţia mediului, specifice fiecărei categorii
de elemente ale mediului care trebuie
protejate.
Se va respecta avizul de mediu cu toate etapele
pe care acesta le presupune. Protecţia calităţii
apelor: Având în vedere faptul că apele
rezultate de pe suprafaţa obiectivului nu sunt
ape reziduale, nu sunt necesare staţii sau
instalaţii de epurare ale acestor ape. Apa
folosită
la diferite procese tehnologice (curăţarea
suprafeţelor, udarea suprafeţelor s.a.) va fi apa
curată conform SR EN 1008:2003 şi nu
reprezintă sursa de poluare în urma folosirii ei
la respectivele lucrări. Protecţia aerului:
Obiectivul, în sine, la darea lui în folosinta, nu
va
produce noxe care ar putea polua aerul. Nu
sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia
calităţii aerului. Noxele ce pot polua aerul
sunt produse în timpul lucrărilor de execuţie:
cele rezultate din săpătură, sudură ţevi,
acoperire, tasare sol, reparaţii şi refaceri. Se
recomandă utilizarea unor staţii de mixturi
asfaltice şi de betoane ale căror emisii să se
încadreze în valorile stabilite în Ordinul nr.
592/2002. Staţiile trebuie dotate cu filtre din
saci textili, iar valorile limită pentru
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Criteriu

B4. Atenuarea şi
schimbările climatice

DA, NU, N/A

adaptarea

la

DA

AP1
(transport),
AP2
(transport),
AP3
(infrastructura de apă și deșeuri), OS 4.1. (proiecte
de tip care conțin lucrări de infrastructură), AP5
(inundații și situații de urgență), AP7
(termoficare), AP8 (transport electricitate și gaze)
9. Solicitantul a realizat analiza privind
schimbările climatice și reziliența la
dezastre în selectarea opțiunilor*:
 Au fost parcurse cele șapte etape
ale analizei prevăzute în Ghidul
solicitantului?
 Analiza de senzitivitate a vizat
riscurile generate de schimbările
climatice
(ex.
temperatura
anuală/sezonieră/lunară; valorile
extreme ale temperaturilor –
frecvență și magnitudine, media
anuală/sezonieră/lunară
a
căderilor de ploaie – frecvență și
magnitudine, viteza medie și
maximă a vântului, umiditatea

DA

DA

Referințele legislative/aspecte de verificat
concentraţiile de particule la emisie vor fi
verificate.
• Proiectul contribuie la atenuarea
schimbărilor climatice prin rezultatele
obţinute in special mărirea randamentuluide
utilizare a resursei energetice (min. 90%
randament centrala gaz fata de 30-40% lemn)
– s-a calculat reducerea GES rezultate, mai
ales că lemnul utilizat la încălzire în zonă nu
este sustenabil: provine din activitati ilegale –
circa 40%, cel care se vinde legal nu este
fiscalizat in proportie de circa 70%. • Proiectul
contribuie la dezvoltarea reţelelor inteligente
de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de
eficienţă economică fiind demonstrate valori
ale externalităţilor importante: Proiectul
propune conectarea la o reţea inteligentă de
distribuţie a gazelor naturale a unui număr de
3514 gospodării (bransamente echivalente).
Activitatea de exploatare este sustenabilă si
va permite continuarea extinderii reţelei
pentru toate categoriile de beneficiari atât pe
teritoriul comunelor din parteneriat cât şi
pentru comunele limitrofe. De asemenea,
rezultatele obţinute prin proiect vor produce
efecte şi după finalizarea acestuia prin
îmbunătăţirea continuă a infrastructurii
energetice
şi
diversificarea
acesteia
contribuind la creşterea bunăstării prin
eliminarea cenuşii şi vătraiului din viaţa destul
de greu încercată a locuitorilor din comunele
parteneriatului.
Modificarile climatice: impact scadere
venituri - riscurile generate de schimbările
climatice
(ex.
temperatura
anuală/sezonieră/lunară; valorile extreme ale
temperaturilor – frecvenţă şi magnitudine,
media
anuală/sezonieră/lunară,
o
temperatura medie mai ridicata reduce
proportional consumul de gaze si deci
reducerea veniturilor. Viteza medie şi maximă
a vântului, umiditatea, radiaţia solară), precum
şi la riscurile secundare eroziunea
solului/alunecările de teren/avalanşe, calitatea
aerului, incendiile de păduri, efectul încălzirii,
majorarea perioadei anotimpurilor) pot afecta
direct consumul de gaz deci reducerea
veniturilor.
Deasemenea
modificarile
climatice pot afecta parametrul cresterea
cheltuielilor astfel: inundaţiile, eroziunea
solului/alunecările de teren/avalanşe pot duce
la deteriorarea retelei si costuri marite de
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Criteriu
radiația solară), precum și la
riscurile secundare (ex. nivelul
mării, temperatura apei/mării,
disponibilitatea apei, frecvența
furtunilor, inundații, furtunile de
nisip, eroziunea costieră și
eroziunea solului/alunecările de
teren/avalanșe,
salinitatea
solului,
calitatea
aerului,
incendiile de păduri, efectul
încălzirii urbane, majorarea
perioadei anotimpurilor)?
 Analiza de senzitivitate a
acoperit următoarele patru
perspective:
- Senzitivitatea activelor
- Senzitivitatea intrărilor (apă,
energie, altele)
- Senzitivitatea
ieșirilor
(produselor, pieței, cererii
consumatorilor)
- Senzitivitatea conexiunilor
de transport?
 Au fost evaluate și integrate în
proiect măsurile de adaptare,
fiind descris modul de integrare
în secțiunile specifice din cerea
de finanțare și în studiul de
fezabilitate?
10. A fost descris modul în care proiectul
contribuie la atenuarea schimbărilor
climatice prin rezultatele obținute sau
prin măsuri specifice propuse în acest
sens (ex. achiziția de echipamente
eficiente
energetic,
utilizarea
energiei regenerabile în perioada de
operare, ulitizarea infrastructurii
verzi, orice altă măsură similară care
poate duce la diminuarea emisiilor de
gaze)?
B5. Rezilienţa la dezastre
11. Solicitantul a inclus în analiza
privind schimbările climatice și
reziliența la dezastre în selectarea
opțiunilor, alte dezastre decât cele
provocate de schimbările climatice?
12. Au fost propuse măsuri specifice în
urma acestei analize?

DA, NU, N/A

DA

DA

Da

Referințele legislative/aspecte de verificat
intretinere. S-au luat in calcul deasemenea
efectele modificarilor climatice asupra
externalitatilor: scaderea externalitatilor ca
urmare a reducerii timpului de lucru
economisit din cauza fenomenelor meteo
extreme: seceta, inundatii, temperaturi
excesive mari/deosebit de scazute. Se observa
ca schimbarile demografice, schimbarile
climatice si rezilienta la dezastre sunt
principalii factori care influenţeaza variatia
aparametrilor
analizati.
Conditii
meteorologice nefavorabile pentru realizarea
lucrarilor de constructii datorita schimbarilor
climatice Reducerea riscului In vederea
reducerii impactului asupra implementarii cu
succes a investi?iei, se recomanda o
planificare riguroasa a activitatilor proiectului
si luarea în calcul a unor marje (rezerve) de
timp. O alta masura - introd. anotimpurilor
defavorabile (iarna) ca variabila in calcului
timpului

Modificarile climatice: impact scadere
venituri - riscurile generate de schimbările
climatice
(ex.
temperatura
anuală/sezonieră/lunară; valorile extreme ale
temperaturilor – frecvenţă şi magnitudine,
media
anuală/sezonieră/lunară,
o
temperatura medie mai ridicata reduce
proportional consumul de gaze si deci
reducerea veniturilor. Viteza medie şi maximă
a vântului, umiditatea, radiaţia solară), precum
şi la riscurile secundare eroziunea
solului/alunecările de teren/avalanşe, calitatea
aerului, incendiile de păduri, efectul încălzirii,
majorarea perioadei anotimpurilor) pot afecta
direct consumul de gaz deci reducerea
veniturilor.
Deasemenea
modificarile
climatice pot afecta parametrul cresterea
cheltuielilor astfel: inundaţiile, eroziunea
solului/alunecările de teren/avalanşe pot duce
la deteriorarea retelei si costuri marite de
intretinere. S-au luat in calcul deasemenea
efectele modificarilor climatice asupra
externalitatilor: scaderea externalitatilor ca
urmare a reducerii timpului de lucru
economisit din cauza fenomenelor meteo
extreme: seceta, inundatii, temperaturi
excesive mari/deosebit de scazute. Se observa
ca schimbarile demografice, schimbarile
climatice si rezilienta la dezastre sunt
principalii factori care influenţeaza variatia
aparametrilor
analizati.
Conditii
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DA, NU, N/A

Referințele legislative/aspecte de verificat
meteorologice nefavorabile pentru realizarea
lucrarilor de constructii datorita schimbarilor
climatice Reducerea riscului In vederea
reducerii impactului asupra implementarii cu
succes a investi?iei, se recomanda o
planificare riguroasa a activitatilor proiectului
si luarea în calcul a unor marje (rezerve) de
timp. O alta masura - introd. anotimpurilor
defavorabile (iarna) ca variabila in calcului
timpului

Toate

C. Tehnologia informației
13. Solicitantul descrie modul în care va
fi utilizată tehnologia informațiilor în
implementarea
și
operarea
proiectului (ex. sisteme SCADA,
contorizare inteligentă, sisteme de
măsurare a consumului de energie,
sisteme telematice etc.)?

DA
DA

Solicitantul descrie capacitatea inteligenta a
retelei in CF, in sectiunile Descrierea
investitiei si Justificare si Coerenta cu politica
de mediu.
Sistemele de contorizare inteligentă sunt 19
dispozitive electronice care pot măsura
consumul de energie, adăugând mai multă
informaţie decât dispozitivele convenţionale,
şi pot transmite datele utilizând o formă de
comunicare electronică. O caracteristică cheie
a acestor sisteme este că pot aigura un flux
bidirecţional al datelor între consumator şi
furnizor/operator şi pot susţine servicii menite
să faciliteze eficienţa energetică a caselor.
Potrivit Directivei privind gazele naturale,
România trebuie să asigure implementarea
contoarelor inteligente, cu tehnologia
adecvată care să faciliteze participarea activă
a consumatorilor la pieţele de retail. Câteva
dintre beneficiile privind implementarea
contoarelor inteligente prin proiectul propus la
finanţare, ar fi: - eficienţa energetică şi
economia de energie - facturi mai mici
datorate
feedbackului
transmis
de
consumatori - servicii îmbunătăţite pentru
consumatori, inclusiv cei vulnerabili îmbunătăţirea tarifelor bazate pe timpul de
folosire a gazelor naturale - facturare mai
exactă a consumului - mai puţină poluare şi
stimularea microregenerării, inclusiv a
energiei regenerabile Implementarea unui
sistem de distribuţie mai activ, sub forma unei
reţele inteligente, este esenţială pentru
dezvoltarea comunelor Muntenii de Sus,
Valeni Şi Solesti. Reţelele inteligente
presupun dezvoltarea unor tehnologii care să
asigure un management mai eficient al
reţelelor şi care vor creşte flexibilitatea şi
accesibilitatea
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Concluzii:

Toate

DA, NU, N/A
DA

Referințele legislative/aspecte de verificat
Proiectul respectă Principiul dezvoltării
durabile.

D. Achizițiile publice
14. În cazul în care au fost încheiate
achiziții
anterior
depunerii
proiectului care sunt prevăzute în
bugetul
proiectului,
Serviciul
Verificare Achiziții Publice a
formulat următoarea concluzie:

In ceea ce priveste verificarea dosarelor de
achizitie pentru
contractele semnate inainte de depunea CF, in
conformitate cu
decizia nr. 5664/ 29.07.2021 a directorului
general AM POIM,
procedurile de achizitie vor fi verificate in
implementare, numai in cazul proiectelor ce
vor avea Contract de finantare.

........................
Concluzii:
Toate

E. Informare și publicitate
15. Planul de informare și publicitate este
conform cu prevederile Manualului
de Identitate Vizuală aferente tipului
de proiect promovat?

Da

Concluzii:

Planul de informare și publicitate datat,
ştampilat, aprobat de reprezentantul legal al
solicitantului, este încărcat în MySMIS;
documentul respecta prevederile MIV 20142020.

Proiectul respectă legislația și regulile în
domeniul egalității de șanse şi dezvoltarii
durabile, informării şi publicității.

Comentarii
* Nu se aplică pentru proiectele fazate
Notă: Pentru fiecare obiectiv specific se selectează întrebările relevante din lista de verificare.
Proiectul respectă politicile europene/temele orizontale? DA

Burlacu Costin
O = Ministerul Fondurilor Europene
OU = Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare
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