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1 125 E 02 11 6 06 00038 2011 11 30

" INFRASTRUCTURA DE PREVENIRE 
SI DE PROTECTIE IMPOTRIVA 

INUNDATIILOR IN COMUNA 
COSBUC, JUDETUL BISTRITA 

NASAUD"

COMUNA COSBUC BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
COSBUC Sat 

COSBUC
- - - - 1.480.819 0 1.480.819 0 1.480.819

La punctul 1.2 s-a bifat NU , deoarece solicitantul , comuna Cosbuc , prin reprezentantul legal 
ANGHEL NICULAE nu declara in Declaratia pe proprie raspundere F:
la punctul 10- ca nu are inscrieri  care privesc sanctiuni  economico financiare in cazierul 
judiciar pe care se obliga sa-l depuna  la inchierea contractului de finantare,
la punctul 11-ca nu are fapte  inscrise in cazierul fiscal
la punctul 12- ca toate cheltuielile neeligibile si dupa caz , cofinantarea , vor  fi  suportate de 
solicitant si ca acestea vor fi realizate pana la finalizarea proiectului.
Declaratia F din cererea de finantare "Original" nu  corespunde  cu declaratia F din cererea de 
finantare  "copie ". 
In concluzie  in conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluare  si selectare a cererilor  
 de finatare pentru proiecte de investitii- Fisa de  verificare  a criteriilor de  eligibilitate E3.1-
M125c punctul 1.2-   "dacă reprezentantul legal nu a declarat că nu are  fapte înscrise în 
cazierul fiscal sau înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare în cazierul judiciar, 
expertul înscrie aceste constatări la rubrica Observaţii,  iar cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă".
Pentru nerespectarea  criteriilor  enuntate mai sus,cererea de finantare a solicitantului  
comuna  Cosbuc  este  declarata  NEELIGIBILA   

2 125 E 02 11 2 14 00023 2011 11 29

CORECTARE  TORENTI SAT 
GENERAL SCARISOREANU,  SAT 
CASICEA, COMUNA AMZACEA, 

JUDETUL CONSTANTA.

COMUNA AMZACEA CONSTANTA

Comuna/Oras 
AMZACEA Sat 

CASICEA; 
Comuna/Oras 
AMZACEA Sat 

GENERAL 
SCARISOREANU

- - - - 1.327.180 0 1.327.180 0 2.807.999

EG1 - In Certificatul de urbanism nr. 29/06.09.2011 eliberat de primaria comunei Amzacea, 
judetul Constanţa nu se certifică incadrarea investiţiei în documentaţia de urbanism aprobată 
în condiţiile legii (nu este specificată documentaţia de urbanism in baza cărei a fost emis 
certificatul şi nici hotărârea prin care a fost aprobată aceasta)
EG2, EG3 - soluţia tehnică prezentată în DALI (recalibrare şi reprofilare albie torent L=4530 
ml, protecţie canal cu dale de beton L=120 ml, canal înierbat L=4410 ml, poduri peste canale - 
 3 bucăţi, trecere prin vad - 2 bucăţi) nu este aceeaşi cu cea avizată prin Avizul tehnic ISC 
(recalibrare şi reprofilare albie torent L=4530 ml, protecţie canal cu dale de beton L=120 ml, 
canal înierbat L=4410 ml, trecere prin vad - 3 bucăţi)
EG2 - documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie nu cuprinde şi elemente  de calcul 
ale eficienţei economice (conditie obligatorie conform Ghidului solicitantului)
ES1 - s-a bifat "NU" pentru ca investitia propusa nu se refera la refacerea infrastructurii 
afectata de inundatii in anul 2010; Nu exista mentiunea proiectantului privind sursa de preturi 
utilizata la intocmirea devizelor. Verificarea in teren nu a fost efectuata avand in vedere 
prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare 
pentru proiecte de investiţii – M01-02 versiunea 10, 
Secţiunea ES4: verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecţie. Verificarea 
in teren a Cererilor de finanţare conforme, Punctul 8: Verificarea in teren a cererilor de 
finanţare conforme, paragraful 2 (La nivelul centrului regional) si NOTA 1469/02.02.2012.  
Verificarea in teren nu a fost efectuata avand in vedere prevederile Manualului de procedura 
pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte de investiţii – M01-02 
versiunea 10, 
Criterii de eligibilitate neindeplinite: EG1, EG2, EG3 (conform observatiilor de mai sus)

Proiecte neeligibile 125 - C2

Punctaj

Criterii de 
selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndepliniteNr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

lic
ita

ţia

Raport de evaluare

Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 89,065,859.00 Euro
Sesiunea nr. M 125 - 02/11 -30.11.2011 Măsura 125 c2



Criterii de 
departajare

m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

re
gi

un
e

ju
de

ţ

nr
. o

rd
in

e

A
n

Lu
na Zi

Ju
de

ţ

Lo
ca

lit
at

e

CS1 CS2 CD1 Totală PERE Totală PERE

Punctaj

Criterii de 
selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndepliniteNr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

lic
ita

ţia

3 125 E 02 11 4 27 00005 2011 11 30

LUCRARI DE 
CONSTRUCTII,REFACERE SI 

MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII 
DE PREVENIRE SI DE PROTECTIE 

IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN 
SATELE CARAMIDARU SI 

NOAPTESA , COMUNA SISESTI 
JUDETUL MEHEDINTI

COMUNA SISESTI 
JUDETUL MEHEDINTI MEHEDINTI

Comuna/Oras 
SISESTI Sat 

CARAMIDARU
- - - - 1.130.419 0 1.130.419 0 3.938.418

EG2: La momentul verificarii documentelor aflate in componenta Cererii de Finantare s-a 
constatat existenta unor inadvertente intre Studiul de Fezabilitate si Avizul Tehnic ISC. 
Astfel, in Avizul Tehnic ISC (prezentat la pag.177 a CF) sunt avizate urmatoarele lucrari:
- Sant betonat L=3.781m, b=0,50m,h=0,50m,panta taluze: 1:1
- Podete – 9buc.
In cadrul Studiului de Fezabilitate (prezentat la pag.19-176 a CF) sunt descrise urmatoarele 
lucrari:
- Refacerea terasamentelor afectate cu aport de material granular 30 cm fundatie din balast si 
15 cm strat de piatra sparta, amenajarea podetelor amonte-aval prin prevederea de camere 
de cadere si pereu, respectiv refacerea scurgerii apelor cu sant de beton. (pag.27)
- Pentru consolidarea terasamentelor ravenate si instabile se vor executa lucrari de reprofilare 
cu aport de material granular de tipul balast (30cm) si piatra sparta (15cm), cu pante 
transversale spre rigole si santuri. (pag.32)
- Se va prevedea amenajarea a 8 podete tubulare, respectiv un podet din prefabricate tip D5 
(pag32)
S-a parcurs traseul indicat de catre reprezentantul legal, identificandu-se zonele de 
amplasare a podetelor propuse prin proiect si s-au aratat zonele de amplasare a santurilor 
betonate.
In Lista de cantitati de lucrari Nr.1 (pag.38- parte a SF) sunt prevazute si urmatoarele lucrari:
- T7 - Gabioane stabilizare picior taluz -650,00 mc;
- T8 - Zid de sprijin din beton -1.755,00 mc;
- T9 - Beton in praguri amenajare torenti -140,00 mc.
Lucrarile T7, T8 si T9 nu sunt prevazute in Avizul ISC si nici descrise in Studiul de Fezabilitate, 
nici in piesele scrise si nici in cele desenate. Nu au putut fi regasite in plansele prezentate in 
cadrul Cererii de Finantare si nici identificate in teren.
Conform Ghidului Solicitantului, Neconcordanţele identificate între documentaţia tehnico-
economică şi prevederile avizului tehnic ISC conduc la declararea ca neeligibilă a Cererii de 
Finanţare. (pag. 24 din Ghid)

Total neeligibile 125 - C2: 3


